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1. l nledning 

Min tid som OB är snart tillända. Jag har av ordföranden i Kungl 
Orlogsmannasällskapet ombetts att inför sällskapet redogöra för de 
handlingslinjer jag följt beträffande marinen i min egenskap av 
överbefälhavare under 60-talet. Det gör jag givetvis mycket gärna, 
men vill betona att denna framställning, som huvudsakligen grun
dar sig på dokumenterade fakta, även i vissa fall återspeglar hur 
jag rent personligt och känslomässigt upplevt hithörande händelser. 

Givetvis är förutsättningar, beslut och åtgärder vad beträffar 
mitt '"marina" handlande starkt beroende av min syn på krigs
maktens problem i dess helhet. Det är därför nödvändigt att jag 
även berör vissa frågor, som inte är genuint marina, exempelvis 
förändringar av krigsmaktens målsättning och studie- och plane
ringsmetodiken. 

Jag skall inledningsvis göra en kort tillbakablick på tiden före 
mitt tillträde som OB hösten 1961 eftersom vissa då vidtagna åt
gärder och ställningstaganden påverkat och bundit utvecklingen 
under 1960-talet. 

Försvarsbeslutet 1948 innehöll en statsmakternas allmänna mål
sättning för det militära försvaret. Enligt denna skulle invasions
försvaret vara krigsmaktens viktigaste uppgift. Målsättningen låg 
till grund för krigsmaktens utveckling under 1950-talet. Vid denna 
tidpunkt - slutet av 40-talet - bedömdes allmänt att ett krig 
skulle bli långvarigt, totalt och globalt. Vårt försvar borde byggas 
upp och utvecklas mot den na bakgrund. 

Stommen i marinens organisation under 1950-talet utgjordes av 
materiel och enheter som kom till genom 1942 års försvarsbeslut . 
Redan på 40-talet hade emellertid tankarna väckts kring en lättare 
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flotta. Ett uttryck för denn a va r de jagare och torpedbåta r, som 
tillfö rdes flott ans förband i mitten och slutet av 50- ta let. Inom 
kustartilleriet modernise rades a rtillerimaterielen och tanka rna k ring 
en " robotisering" började ta form. Därigenom avsåg man åstad
komm a en öknin g av eldkraften och samtidigt kompensera bristen 
på rö rlighet. 

OB 57 lades fram . D en utredningen grund ade sig på målsä ttning
en f rån 1948 som bl a innebar möjlighet till avvärjning samtidigt i 
t vå sto ranfallsriktnin gar. 

En väsentl ig omvärd ering i förh ållande till tidigare hade skett 
beträffande ett krigs karaktä r. N u ansåg då varande O B i militärled
ningen, som - inom parentes - i detta fall inte va r enig, att ett 
k rig skulle bli kort och få et t häftigt inledningsskede. Vidare ansåg 
han att de större öve rvattensfa rtygens möjligheter att upp t räda och 
bekämpa en angripare till sjöss blev _allt mer osäkra. Dessa förhål
landen togs som intäk t fö r en omavvägning fr ån marin en till fr ämst 
fly gvapet och närmast attackflyget. O vervattensfartygen skulle fort
fa rande lösa invasionsförsvarsuppgifter i kustområden och skydda 
kustsjöfarten. Lätta fartyg, lämpade för dessa uppgifter, skulle efter 
hand bli dominerande i flo ttan. 

Statsmakterna valde altern ativet ADAM (det ekonomiskt sett 
högsta efter OB:s eget alt) med den förändringen att marinen och 
'främst kusta rtilleriet skulle t illgodoses något bättre än dåvarande 
OB hade föreslagit. Men ADAM inn ebar att flottans fö rband på 
sikt skulle reduceras med över 50 Ofo i förhållande till 1957 års or
ganisation. Verksamheten inom in vas ionsförsvaret skulle koncent
reras till norra O stersjön och Gotland. Begrän sade stridskrafter för 
skydd av importsjöfarten skulle bibehållas på V ästkusten. V issa 
ka-batterier skulle ersättas med kustrobotförband och rö rli gheten i 
sk ä r gå rdsterrängen ökas. 

Många i ansvarig stä llnin g ansåg att konsekvenserna av det va l
da a l tern a t i vet sk ull e bli ett " l uckförsvar" . 

Fö r marinen innebar försvarsbeslutet 59 omgående omfattande åt
gä rder. På dåvarande CM initiativ inställdes t re pågående fa rtygs
byggen. Detta var en omstridd men, som v i sena re erfarit, vis åt
gä rd. Inte heller ve rkstä lldes planerad ombyggnad av fy ra k ust
jagare ti ll fregatter. 

Vidare intensifierades ett pågående utredningsarbete, som syftade 
till en nytt utvecklingsprog ram. De k rav som den framtida st rids-
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miljön ställde innebar en for tsatt omstrukturering av marinen. Ut
rednin gen utmynnade i Marinplan 60. Jag förutsä tter att planens -
den lätta marinens - karaktä r och innehåll är känt av auditoriet . 

Marinplanen skilj er sig frå n OB 57 på - förutom avvägningen 
mellan fö rsvarsgrenarn a på sikt - en väsentlig punk t . Den bedö
mer och framh åller riskerna för begränsade samt relativ t långva
rio-a kri o- som mer sannolika D etta kräve r ett allsidigt sammansatt, o o . ~ 

balanserat försvar. Marin planen lades fram 1959 och skulle ut-
gö ra underlag för perioden 60/67 . D en byggde under peri? den fram 
till 1962/63 på försvarsbes lutet 58 ekonomiska förutsättnmgar samt 
därefter på en något högre ans lagstilldelning. Planen godtogs på 
ansvarigt militä rt håll och av statsmakterna till principer och hu
vudinnehåll. D ock fanns v iss t veksamhet hos statsmak terna till den 
förutsa tta genomförandetakten. . 

Inn an jag lämnar 195 8 års försva rsbeslut vill jag nämn a att 1 

och med detta infördes metodiken med en för krigsmakten samlad 
kostnadsram. Planeringen skulle enligt FV modell omfatta en sju -· 
årsperiod och årligen redovi sas i rullande långsiktsplaner. Den skul
le stöttas upp dels av flerå riga försvarsbeslut - i detta fall tre år 
- dels av kompensation för in fla tionen genom försvarsindex och 
dels av bemyndigandesystemet (för ma teridanskaffningar) . K val i
tetsni vån skulle vidmaktshållas genom visst årligt påslag fö r tek
nisk utveckling. Detta system har stabiliserat vår planering och un
derlättat bes lutsfat tningen. Utan dem hade v i inte k unnat mot
svara de krav som ställts på försv aret eller upprätthålla vår för
näma svenska krigsindustri . J ag återkommer längre fr am till de 
förän drin gar som skett under senare år. . 

Försvarsbeslutet 61 som var tvåårigt blev i princip en fortsä ttmng 
på kslu tet 58. R amen under dessa år skars dock ner med 85 milj 
kronor av vilka FV - som just då var vid god kassa - på mitt 
försla o-' som CFV och CFF fick stå för 75 och armen för 10 milj 
kr. Ja~ bedömde då at t inget fanns att ta från marinen om ej Ma
rinplan 60, som jag trodde på, helt skulle gå i stöpet. 

1'-A:a rinen fick nu bl a anskaffningstillstånd för sex torpedbåtar, 
se·;. ubå tar som endast blev fe m med hänsyn till kostnadsutveck 
J;ngen. Vidare fick marinen tillstånd a tt fo rtsätta på_börj ad ansk~ff
ning av lätta tornbatterier och uppsä ttning av kust) ägarkompamer. 
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2. ÖB tillträder 1961 

I samband med mitt tillträde på posten som OB hösten 1961 
ändrades instruktionen för överbefälhavaren. OB befogenheter öka

de. Utvec.klingen, inriktningen samt avvägningen inom krigsmakten 

på lång s1kt skulle fr o m nu ledas och samordnas av OB. Jag fick 
också det operativa ansvaret för hela krigsmakten. 

En ny OB-utredning - OB 62 - var i arbete. Det gällde nu att 

övertyga statsmakterna om våra behov för att kunna upprätthålla 

krigsorganisationens kvalitet och kvantitet. Det gällde dessutom att 

försöka se varthän utvecklingen bar på sikt, vilka behov av re
surser som erfordras samt överväga långsiktiga handlingslinjer. 

Marinen var i en omställningsperiod. Aldre materiel måste er

sättas i stor omfattning. Den marin ' som skulle växa fram var av 
annan struktur än tidigare. strukturförändringar tar oftast lång tid 

att genomföra. Materiel, enheter och förband blir ju inte omoderna 

därför att nya utvecklingslinjer kan skönjas. Materielens effektiva 

livslän.gd måste utnyttjas och beredskapskraven måste uppfyllas. 
Den ud som förutsattes för genomförande av Marinplan 60 (en 

etapp tänkt i ett större skede) ansåg jag i stort vara realistisk. Man 

kan göra en jämförelse med ett näraliggande exempel. I Norge ge
nomfördes motsvarigheten till vår Marinplan 60 - 1960 års nors

ka flottplan - på mindre än ett decennium. 
De medel som erfordrades för Marinplanens genomförande var i 

och för sig också realistiska sett mot bakgrund av de ursprungliga 

ramarna i försvarsbesluten 58, 61 och 63. Men dessa medel skars 

ner dels genom 1961 års försvarsbeslut, en nedskärning som dock ej 

berörde marinen, och dels under senare delen av 63 års försvars
beslut på ett sätt som jag anser vara avgörande för det prekära läge 

i vilket i synnerhet flottan råkat. 
Vidare har, som vi alla känner till, under 1960-talets senare del 

krigsmaktens planeringsramar för anskaffning av materiel på olika 

sätt successivt beskurits. Därmed har förutsättningarna för att full
följa avsedda anskaffningsprogram för ersättningsanskaffning inte 

kunnat upprätthållas. Marinens materielprogram har utsatts för det

ta dilemma. Motsvarande gäller nu flygvapnets program efter för

svarsbeslutet 68, som innebär starkt reducerad ram i förhållande till 
tidigare. Fpl 37 anskaffning är beslutad. Den drar stora kostnader 

vilket medför att vissa andra viktiga sektorer inom flygvapn et nu 
måste eftersättas. 
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Delar av marinens ersättningsanskaffningar har varit föremål för 

särskild diskussion. J ag tänker bl a på kanonbåtar och helikoptrar. 
Som jag tidigare nämnt godtogs Marinplan 60 till princip och inne

håll av statsmakterna. Vid genomförandet har emellertid vissa 

materielanskaffningar ifrågasatts, förhalats och uppskjutits på obe
stämd tid. Motiven har i en del fall varit underliga eller diffusa. 

Konsekvenserna har blivit att handlingsfriheten för marinens orga

nisatoriska utveckling successivt försämrats och nu är oroande både 
från operativ och från ekonomisk synpunkt. I ett balanserat, all

sidigt sammansatt försvar - som vi är överens om - utgör ma

rinens funktioner viktiga delar. Minskar en funktion kraftigare än 

andra kommer detta att innebära obalans och försvarseffekten ned

går proportionsvis mer än den annars skulle göra. Vi hävdar allians

frihet och neutralitet. Vi har stora områden att övervaka och för
svara. Det är nödvändigt att resurserna anpassas härför och till

godoses, för att våra förpliktelser skall kunna uppfyllas. Beträf

fande den ekonomiska aspekten kan sägas att senarelagda anskaff

ningsbeslut har medfört ökade kostnader. 
Kust- och sjörobotsystemet typ 08 var ett av de första objekt till 

vilket jag hade att ta ställning som OB. Jag bedömde att systemet 

skulle bli effektivt och av stort värde för vårt försvar. Det till

vägagångssätt för utveckling och framtagning som jag då tillstyrkte 

var det lämpligaste från både teknisk och ekonomisk synpunkt. 
Robot 08 är operativ sedan något år tillbaka. Vår krigsmakt är 

en av de få som har ett dylikt system i operativt bruk. Utvecklingen 

lovade mycket men av ekonomiska skäl har vi nu tvingats stanna 

vid etapp l. Detta är olyckligt inte minst med hänsyn till den snab

ba utveckling som pågår utomlands inom robotsektorn. 

3. ÖB 62 och försvarsbeslutet 63 

OB 62 lades fram i ett läge då utgångspunkterna för planeringen 

förändrats. Spänningen mellan stormaktsblocken var starkare än 
tidigare. Den tekniska utvecklingen hade gått snabbare och krävde 

större resurser än vad som bedömts 1958. Riskerna för begränsade 

krig framstod klart. I vår omvärld hade man lagt ökad vikt vid de 

konventionella stridsmedlen. Det statsfinansiella läget och disposi

tionerna tenderade mot viss åtstramning. 
De allmänna kraven på vårt försvar byggde även nu - enligt 
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Kungl Maj :t direktiv - på 1948 års målsättning. 
OB 62 togs fram genom utnyttjande av en modern och mera ge

nom arbetad metodik än som tidigare stått till buds. Studieunderlaget 
var omfattande. En av ambitionerna var att för statsmakterna visa 
och starkt motiv era försvarets ökade behov. Enighet nåddes i mili
tärledningen och försvarsbes lutet, FB 63 , resulterade i ett ramlyft. 

I inte oväsentlig grad hade mina tankegångar om det balanserade 
försvaret också fått stöttning i Marinplan 60. Studierna visade ock
så att en satsning på något eller några få vapensystem inte ger bästa 
försvarslösning även om dessa system därigenom blir bättre tillgo
dosedda. Försvarsansträn gningarna måste främst ta sikte på att 
åstadkomma ett allsidigt och balanserat försvar. Det kr ä ve r vårt 
lands insulära läge. Vi kan inte he1ler - som exempelvis paktan
slutna stater - räkna med att i händelse av krig få ev luckor fyll
da av andra. 

Vi måste också tillvarata våra naturliga försvarsbetingelser. In
vasionsförsvaret kan och måste byggas upp som ett allsidigt djup
förvar där försvaret tas upp långt från vår kust. Angriparen kan 
då anfallas under lång tid och tvingas vidta omfattande skyddsåt
gärder. Om dessa principer för vårt försvar har enighet rått under 
hela 60-talet . I detta djupförsvar är flottans attackfunktioner både 
under och över vattnet betydelsefulla. Genom samverkan mellan 
dem och attackfly get erhålls maximal effekt. Attackfunktionerna 
ersätter härvid inte varandra - de kompletterar varandra. Kustar
tilleriets och armens stridskrafter tillkommer så i det allt mer hård
nande försvaret invid och på kusten. 

Mot bakgrund av OB-utredningens studier och analyser föreslog 
jag en precisering av målsättningen. Den hade samma innebörd som 
den då gällande. J ag framhöll att ett bestämt samband råder mel
lan målsättningen och de resurser, som erfordras för att uppfylla 
målsättnin gen. Det är dock svårt att ange detta i exakta mått. Men 
man kan utan övedrift påstå att de reella resurser vi hade var för få 
för att den då gällande målsättningen helt skulle kunna uppfyllas. 

Mitt förslag i OB 62 beträffande marinen byggde i allt väsentligt 
på Marinplan 60. För att skapa bättre förutsättning för planens ge
nomförande ökades marinens ram något i förhållande till det tidi
gare försvarsbeslutet. 

Beredskapsfrågan togs också upp; närmast gällde det avvägning
en långsiktsberedskap contra insatsberedskap. Vi fann att först och 
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främst måste den långsiktiga beredskapens krav beaktas. Men det 
är även viktigt att vi i fredstid kan ingripa vid kränkningar av 
vårt territorium för att demonstrera vår vilja och förmåga att hävda 
landets oberoende. }.brincns och fly gvapnets enheter har härv id 
stora uppgifter. Vi har en lång sjögräns. F rekvensen av kränkningar 
är hög redan under fredstid. Med hänsyn till våra begränsade re
surser och att långsiktsberedskapen måste prioriteras kan vi inte hål
la en så fullständig och hög insatsberedskap som är önskvärt. Den 
får ske inom ramen för fredsrustningarna, dvs med de enheter och 
den materiei v i använder fö r utbildning. Ofta får vi kritik av mass
media för bristande in satser. Jag kan försäkra att en sto r insats görs 
runt vårt land inte min st av marinens folk , men att resurserna är 
begränsade. 

I det sammanhanget vil l jag framh ålla att de civila resurse r som 
deltar i övervakningen minskat genom rationaliseringar. J ag har a v 
statsmakterna i fl.era omgångar under 1960-talet begärt en utred
ning krin g dessa frågor för att lämpliga samordnade åtgärder skall 
kunna vidtas . Något beslut härom har ej fattat s, vilket är betänkligt. 
Nu görs punktvisa rationaliserin gar utan att de sto ra sammanhangen 
klarlagts. 

Försvarsbeslutet 63 kom att ligga under mitt förslag. Statsmakter
na tog i princip den s k "3600"-ramen med 21/ 2 °/o utveck lingspro
cent. Jag hade begärt 3700 och 31/ 2 °/o. I försvarsbeslutet sades be
träffande marinen: "Den ailmänna inriktningen och omfattningen 
av marinen innebär en ekonomisk anknytning till och fortsättning 
på Marinplan 60 men vissa kvantitativa begränsningar blir nöd vän
diga." När det gällde avvägningen följdes mitt förslag, dvs en v iss 
fö rbättrina för marinen i förhå llande till övriga försvarsgrenar. 
Målsätt~ingens ambition ändrades (beslut 1964) så till vida at t 

avvärjning end ast behövde ske i en storanfallsri ktning. I en andra 
riktning ställdes endast krav på fördröjning . 

Försvarsbes lutet ansågs ge erforderliga resurser för att denna 
något sänkta målsättning skulle kunna upprätthållas under de när
maste åren. Statsmakterna fann det också vara möj ligt att "utan 
att eftersätta den omedelbara försvarseffekten" uppskjuta ställnings
taganden till vissa obj ekt. Anskaffningsramen minskades därigenom 
med 85 mkr/år till 35 15 mkr medan planeringsram en låg kvar på 
3600. De objekt man avsåg var emellertid sådana som i anskaff
ningsplanerna låg efter beslutsperioden. Det innebar således i verk-
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ligheten att helt annan materiel utgick eller försenades. Ett politiskt 
trolleri för att nå enighet. Det var det måhända värt. 

I försvarsbeslutet ingick anskaffning av kanonbåtar. Avsikten var 
att dessa fartyg skulle ersätta de små motortorpedbåtarna som f n 
håller på att utrangeras. Beställning skulle läggas ut under besluts
perioden. Åtta fartyg skulle byggas i en första etapp och tillföras 
organisationen fr o m 1969. 

Inom marinledningen arbetade man fram ett väl underbyggt un
derlag. Kanonbåtarna avsågs bli robusta, billiga och okomplicerade 
fartyg. De skulle uppträda i kustzonen i så att säga "sjögående lo
kalförsvarsförband" och lösa uppgifter framför allt i flygelområden 
och förträngningar. De skulle få god minkapacitet och var dessutom 
lämpliga för neutralitetsuppgifter. -

Jag ansåg och anser fortfarande att kanonbåten var en lämplig 
fartygstyp för våra förh ållanden och tillstyrkte anskaffningen. 
Emellertid biföll inte Kungl Maj :t den första framställningen. Man 
begärde av OB mer und erlag av ren petitesskaraktär, trots att det 
inte förelåg någon militär tveksamhet till objektet. FöD önskade 
att kanonbåtarna skulle jämföras med en rad andra förband och 
undrade bl a om en ökning av längden med 80 cm icke skulle för
~våra uppträdandet i skärgård. Kanonbåtarna var enligt min be
stämda uppfattning konkurrenskraftiga samt väl användbara i neu
tralitetsal ternativet. 

Underlaget sändes in till Kungl Maj:t med förnyad tillstyrkan av 
mig. Riksdagen gick med på anskaffning efter ett mycket positivt 
uttalande av statsutskottet. Utrymme avdelades för kanonbåtar inom 
anslagsramen. Beställning avsågs läggas ut budgetåret 1966/67. Det 
sta tsfinansiella läget innebar emellertid att 350 mkr innehölls av 
statsmakterna detta år. Atertagning skulle få ske senare. Så har 
delvis skett. 

Åtskilliga objekt berördes av denna neddragning, bl a kanonbå
tarna. Detta var san nolikt anledningen till att kanonbåtarna 
i den omgången inte kom till stånd. Det var beklagligt inte 
minst från operativ synpunkt. Dessutom förlorade man härigenom 
möjligheten att bibehålla en rimlig handlingsfrihet beträffande yt
stridsfunktionen i framtiden. 
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4. OB 65 och ÖB-svaret 67 

Jag går så över till OB 65 . Utredningen sattes igång tidigt. Vi 
arbetade fram ett ännu bättre studieunderlag och en bättre metod ik 
än som använ des i OD 62. Det var dessutom nödvändigt med hän
syn till de ekonomiska ramar som statsmakterna anbefallt, de s k 
"3600" och "3460". 

Ovriga betingelser var i stort desamma som gällde för OB 62. 
D et begränsade kriget hade än mer kommit i blickpunkten. 

1964 hade riksdagen fattat beslut om en ny, enligt vad jag förut 
framh ållit, något begränsad målsättning för krigsmakten. Denna 
var fylligare utformad än 1948 års målsättning. J ag förmodar att 
innehållet är vä lkänt. Jag vill endast påminna om invasionsförsvars
uppgiften såsom den var utformad i det s k tredje stycket. Invasion 
skulle kunna avvärjas i en riktning och samtidigt skulle "segt för
svar" upprätthållas i en andra. Hela landet skulle kunna försvaras. 
Krigsmaktens uppgift under neutralitet var också inskriven i mål
sättningen. De propåer jag hade tagit upp i OB 62 om kopplingen 
mellan målsättning och resurser fann departementschefen i princip 
riktiga. Han ansåg dock att något exakt förhållande inte rimligen 
kunde föreligga även om man, som jag gjort i OB 65, använt en 
förfinad metodik. Den allmänna målsättningen skall uppfattas mera 
som en politisk manifestation framhöll departementschefen än som 
en preciserad vägledning för beräkning av resurserna. 

Vi saknade tyvärr ånyo underlag från statsmakterna för mera 
preciserade behovsberälmingar. OB-utredningen måste därför på 
nytt koncentreras till att v isa vilka resurser som erfordrades för att 
uppfylla målsättningens krav. . . 

De anbefallda utredningsramarn a innebar att reducenng av stnds
lu~fterna blev nödvändiga. Inom armen kunde man begränsa re
duceringen i någon mån genom kvalitetsminskning. Inom marin en 
och flygvapnet var denna möjlighet mycket begränsad. 

Om hela landet skall försvaras medför detta stora fasta kostnader 
för ledning, underhåll, utbildnin g m m. Dessa kostnader är delvis 
oberoende av stridskrafternas omfattning. Utrymmet för stridskraf
ter minskar därför snabbare än kostnadsramen. Jag lät därför un
dersöka om man kunde göra inskränkningar på annat håll. Bl a 
undersöktes differentiering av värnplikten, uthålligheten, beredska
pen och fredsorganisationen. Möjliga besparingar var små. 

För marinstridskrafternas del byggde utvecklin gen på Marinplan 
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60 ide~r. Bland an nat tog jag i alla ramar även denna gång upp an
sk.:tffnmg av kanonbåtar som ersättnino- för de små motortorped-
båtarna. 

0 

Anskaffning av större torpedbåtar, dvs Spica- typen, skulle fort
sätta och antalet ubåtar skulle upprätthållas. Kustrobotsystemet 
skulle vida reutvecklas. Antalet tun ga och lätta batterier skulle mins
ka vi lket delvis sk ulle kompenseras genom ett ökat antal rörliga 
spärrförband. 

I kostnadsramen "3460" måste antalet fartyg av alla slag mins
kas . På sikt måste ytterligare försvagning av flottan bli oundviklig. 
Ersättflingen av tungt k a måste senareläggas och begränsas. A ven 
anta let rörliga spärrförband måste nedgå. 

Därtill kom att livslän gden på befintlig materiel i många fall 
måste ökas. 

Det var hårda bud. Men detta g-ä llde också de övriga försvars 
grenarna. Jag anmälde ti ll statsmakterna att konsekvenserna skull 
bli stora redan under 1960-talet och att målsättningen inte kund 
uppfyllas. 

Vissa särskilda f rågor togs upp i OB 65. Det gä llde bl a vårt 
försvars resurser för att vara f redsbevarande i en neutralitetssitua
tion. Vår förmåga härv idlag är både från politisk och militär syn 
punkt srnnerligen viktig. Vi har områden som är känsliga och dä r 
InternatiOnellrättsligt vissa skyldigheter å ligger oss. 

Under neutralitet måste finnas stridskrafter som är lämpade fö 1 

övervakning, patrullering, visitering och avvisning samt för skydd 
av sjöfart. De stridskrafter som krävs för dessa ändamål är av sam
ma karaktär som dc, som erfordras för invasionsförsvaret. Marinem 
enheter i samverkan med flygvapnet är särskilt lämpade för dessa 
uppgifter vilket väl bestyrktes under VK2. 

Det fattades inget nytt fö rsvarsbeslut på basis av OB 65. I stället 
tog man en interimslösning för året 1967/68. Utgiftsramen detta 
å r blev i stort densamma som föregående år, dvs då 350 mkr reser
verades. Under två år fick vi på så sätt ca 1 miljard (prisläge maj 
68) mindre än planerat. 

Vi måste planera om och vidta kraftiga besparingsåtgärder. Bl a 
begränsades reputbildningen och ett antal jaktdivisioner måste va
kantsättas. För marinens del måste den mycket angelägna ersätt
ningsanskaffningen av helikoptrar senareläggas. Det kan också näm
nas att medel för fu llföljande av Muskövarvet (43 mkr) lades in-
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nanför marinens ram trots att jag, i likhet med vad som gä llde 
under perioden 1963/67, begärde dem utanför ramen. 

Under interimsåret sk ulle utred ningsverksamheten fortsätta. Nya 
direktiv kom från försvarsutredn ingen.':-) Tre alternativ- A, B och 
C - skulle översiktligt belysas. Ramarna för al ternativ A och B 
var mycket låga. Ser man till bud getåret 1968/69 skulle anskaff
ningsnivån om denna beräknats enligt försvarsb es lutet 63 ligga på 
ca 5.460 mkr uttryckt i prisläg.:: 1967, d v s ca 680 milj högre än 
vad det sedermera blev i försvarsbes lutet 68. (Ramen för alt A in
nebar ~ . 81 0 mkr, B 4. 870 mkr och C 5.400 mkr). Ramarna skul le 
öka någo t årligen under beslutsp::rioden men därefter - och det 
var en besvärande nyhet - skulle A och B vara konstanta, C där
emot öka enligt hittills accepterade normer. Min utredning utmyn
nade i det s k "OB-svaret 67" . 

J ag sk ulle belysa alt A eftersom detta alternativ ekonomiskt sett 
blev det som sedermera nä rmast låg till grun d för FB 68. Det var 
nödvändigt att försöka åstadkomma så mycket utrymme som möj 
ligt för stridskrafterna. Jag föreslog v issa reduceringar av kostna
derna för staber, förva ltn in gar och gemensamma funktioner så långt 
det var rimligt . D essa förs lag antogs inte. Besparingarna var i och 
för sig jämföre lsevis rin ga eftersom kostnaderna inom dessa sek
torer ä r hårt låsta. Viss permittering av personal in gick i mitt för
slag. Detta kunde ge resultat först på längre sikt, ty folk i stat
lig tjän st fick inte entledigas i förtid. Dessutom hade vi nyligen 
startat en ny regional organisation och VU 60 som måste få chans 
att stabilisera sig innan större in grepp kunde göras. Nedskärningen 
måste därför starkt och omedelbart drabba materielanslagen. 

Vi tog fram och värderade i samband med "OB-svaret 67" tre 
principer för olika försvarssammansättningar som på lång sikt skul
le kunna nås inom den givna ramen. J ag fann att den s k kombina
tion nr 3, som i stort bibehöll gällande Hvägning mellan försvars
funktionerna, dvs det balanserade försvaret, var den lämpligaste. 
I kombination nr l låg tyngdpunkten på marinen och flygvapnet 
och i nr 2 på armen. Enighet i denna fråga uppnåddes ej i militär
lednin gen . 

Alternativet A innehöll i sig två underalternativ "A l" och "A 2". 
A 2 gav på sikt en lägre ram. För marinstridskrafternas del innebar 

''-) 1965 å rs försva rsutrednin g (FU 65). 
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alternativet A 2 att ytanackförbanden successivt skulle minska med 

över 50 °/o i förh å llande t ill 1967. Overgång sker till lättare för

band varför effektminskningen skulle bli avsevä rt större. Antalet 

ubåta r skulle också minska. Mineringsförbandens anta l skulle öka 

något men den tota la mineringskapacit~ten nedgå. Fast kustarti lleri 

skulle inte kunna bibehå llas inom vissa områden. Pågående utbygg

nad av lätta ka-batterier och uppsättningen av rörliga spärrförband 
skulle dock fullföljas. 

I alt A l kun de minskningen av ytattack- och minröjningsför

banden gö ras något mindre samt kvalitetsfö rbättringar genomföras 

inom vissa av ka-förbanden. 
Ingen av dessa mina lösningar i ram A kom att läggas ti ll grund 

för försvarsbeslutet. J ag återkommer ti ll detta senare. 

J ag framhöll i OB-svaret 67 beträffande försvaret i dess helhet 

att det på sikt, dvs under senare hä lften av 70-talet, i alt A blir 

nödvändigt att ompröva nuva rande principer för försvar mot stor

anfall. Bristen på kva lificerade stridskrafter blir då så stor att prio

ritering av försvaret av vissa områden måste ske. Alternativt måste 

försvaret på sikt b li svagt i alla delar av landet. Hur någon av des

sa lösningar skulle k unna accepteras av svenska fo lket hade jag 
svårt att förs tå. 

5. Försvarsbeslutet 68 och läget inför 70-talet 

Som jag tidigare nämnt kom försva rsbeslutet 68 ekonomiskt sett 

att läggas i nivå med a lternativ A. D etta innebär en i förhållande 

t ill tidigare starkt begränsad ram, vilket med fu ll tydlighet framgår 

av vidstående bild. Bilden anger försvarsutgifterna fr o m 1958/59 

uttryckta i fasta prise r och i prisläget maj 1968 samt en pro longerad 
ram "3600" enl FB 63. 

FU 65 - ur v ilken de borgerliga utträtt - föres log och sta ts

makterna kom genom försvarsbeslutet, som i allt väsentligt grun

dades på FU 65 betänkande, a tt godta en annan avvägning än den 

jag förordat i alternativ A i OB-svaret 67. Större resurser hade av

satts till armestridskrafter och för gemensamma ändamål. 

FU 65 motivering för denna ram och omavvägning var emeller

tid, som jag uttryckte det i yttrandet över dess betänkande, "kort

fattade och i det närmaste intetsägande samt främ st knutna till 

kortsiktiga aspekter". I OB-utredningarna hade vi ingående stu -
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derat och analysera t avvägningen mellan försvarsfunktionerna. Det
ta hade åskåd liggjo rts genom dels en redovisning av förbandens 
kvantitet och kvalitet i aktuell kostnadsnivå, dels operativa konsek
venser och förändringar. D essutom hade vi gjort en jämförelse a v 
den re lativa försvarseffekten i olika nivåer. På så vis hade v i kom
mit fram till en "OB bästa lösning". Denna innebar att principen 
med ett a llsidigt sammansatt, balanserat försvar var det lämpligaste. 
Inga nya skäl hade tillkomm it som förändrade den militära bedöm
ningen och stä llningstagandet i detta avseende. Detta kunde inc 
heller FU 65 vederlägga. · 

Min prioritering av försvaret på sikt till v issa områden alternativt 
ett svagt försv :n i alla delar av landet godtogs inte av p olitikerna. 
Detta ledde till den av FU 65 föres lagna och av statsmakterna be
slutade omavvägningen mot armen i stället för en - som vi militärer 
ansåg va ra mera logiskt och rimligt - högre ram. Vis:; oenighet 
i mili tärledningen underlättade härvid sannol ikt statsmakternas åt
gärd oc h beslut. 

FU 65 - och försvarsbeslutet 68 - kom att starkt domineras 
av det kortsiktiga perspektivet. D e redan före försvarsbeslutet 68 
reducerade resurserna hade börjat urholka krigsmaktens organisation 
och effekt. D e låga ramarna i a lt A och B skulle påskynda denna 
utveck ling. 

FU 65 och statsmakterna var väl införstådda med detta förhål
lande. Det tog sig uttrycket att ambitionsnivån i krigsmaktens all
männa målsättning sänktes. Bl a talar målsättningen inte längre om 
av värjning eller fördröjnin g. Det s k tredje stycket har också tagits 
bort. Beträffande handlingsfriheten inför framtid en skulle denna 
säkras genom att - som det uttrycktes - "upprätthålla värnkraf
ten" under en försvarsbeslutsperiod om ca fyra å r och till grund
kostnaderna, dvs kostnader för tidigare beslutade engagemang, läg
ga v issa kompletteringar. 

Dessa låga ambitioner tog jag upp i yttrandet över näm nda be
tänkande på fö lj an de sä tt: " Utredningen (a lltså FU 65) finner att 
'värnkraften kan upprätthå llas i det kortsiktiga perspektivet och 
tillfredsställande handlin gsfrihet skapas i det mera långsik tiga' . OB 
delar inte denna uppfattning. Som närmare utretts i sam band med 
OB-sva ret 67 och som redovisats för utrednin gen leder de sänkta 
anslagen till att försvarseff .:kten, dvs relation en till omvä rlden, 
komm er att nedgå. För att kunn a bibehålla effekten skulle erford-
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ras väsentliga tillskott redan under beslutsperioden och en högre 
planeringsinriktning för tiden därefter. Om utgiftsramen skulle hö
jas efter 4-årsperioden, kommer ökad fö rsvarseffekt att erhållas 
först flera år efter det tillskottet erhållits. Handlingsfriheten har 
sålunda icke skapats fö r fr amtiden utom i fråga om frihet att be
sluta om oförändrade, större eller mindre anslag. Reellt kommer 
försvarseffekten att nedgå ytterligare under några år oberoende av 
anslagens storlek efter beslutsperioden". 

Jag vi ll ånyo framh ålla att det är nödvändigt att statsmakterna 
skapar en målsättning, som ger möjlighet till en precisering av 
resursbehoven. Måhända kan miljöstudier och perspektivplaner re
sultera i en sådan. I detta samm anhang vill jag även framhålla att 
med nu tilldelade resurser den gällande målsättningen för fö rsvaret 
på ·sikt inte kan uppfyllas trots att v i i dag kanske har ett bätt re och 
starkare försvar än tillförne. Detta dagens försvar medförde bl a att 
v i kunde möta " juni-kriget" och Tjeckkrisen med lugn. Om vi i 
förh ållande till omvärlden framdeles skall kunna bibehålla en rim
lig styrkerelation erfordrar dock krigsmakten ökade resurser. 

Vad gäller handlingsfriheten anser jag att statsmakterna förutom 
låg ekonomisk ambition även har missbedömt tidsfaktorn . D et tar 
tid att omsätta kvalificerad teknisk materiel. Riktpunkten för det 
"långsiktiga" perspektivet måste därför sättas ordentligt långt fram 
och utrymmet för de s k kompletteringarna samt därmed bemyndi
ganden ökas. statsmakternas synsätt och beslutade resurstilldelning 
innebä r att många angelägna behov måste skjutas åt sidan. Detta 
drabbar framför allt de materielberoende försvarsgrenarnas organi
sation och effekt . 

Vad marinen beträffar ansågs uppenbarligen på ansvarigt poli
tiskt håll att nedgången i antalet marina enheter är jämförelsevis 
rin ga och inte nämnvärt påverkar effekten under beslutsperioden: 
En begränsn ing i denna nedgång har dock måst ske genom livs
längdsökningar, dvs kvalitetsnedgång. 

Det är också ett känt faktum att antalet enheter och förband 
som har utgått (delvis utan erforderlig ersättning) och kommer att 
utgå under 70-talet är ·stort. Det är mot denna bakgrund samt de 
uppgifter marinen skall lösa, som behoven måste betraktas. 

I försvarsbeslutet 68 ges inte någon klarläggande bild av hur 
utvecklingen är tänkt för olika fö rsvarsfunktioner. Detta gä ller 
särskilt kust- och sjöförsvarsfunktionen. I beslu tet anges således 

11 131 



att "för anskaffning av bl a torpedbåtar, fasta kustartilleribatterier 
samt lätta helikoptrar med speciell marin utrustning beräknas. 200 
mkr". Kommentarerna i anslutning till detta stycke är mycket kort
fattade, vilket vi ställt oss undrande inför. 

Det är inför dessa förhållanden som jag i yttrandet över lång
siktsplanerna 1969/76 uttalat att jag för marinen "känner oro be
träffande handlingsfriheten och utvecklingen på sikt". De övriga 
försvarsgrenarna och funktionerna inom sektorn gemensamt är ock
så hårt trängda men där synes finnas en något större såväl tidsmäs
sig som ekonomisk handlingsfrihet. 

Jag har av dessa skäl funnit det vara nö?vändigt att f?rsöka för
bättra handlingsfriheten på sikt för mannen. Redan 1 yttrandet 
över FU 65 betänkande anmälde jag därför att ersättningsanskaff
ning av torpedbåtar omgående måste ske och att lätta och medel
tunga helikoptrar måste omsättas under perioden. 

J ag har också i direktiven för anslagsframställningar och lång
siktsplanering inriktat planering så att handlingsfriheten skall fö r
bättras. Sålunda har jag nu - i mina förslag - t e avsatt ca 65 
mkr för ersättningsanskaffning av tunga helikoptrar för ubåtsjakt 
samt anbefallt tidigareläggning och omfördelat medel för ett sys
terfartyg till minfartyget Alvsborg. Vidare har jag för att säker
ställa handlingsfriheten för övervattensfunktioner anbefallt studier 
och projektering av patrullbåt - en motsvarighet till den kanonbåt, 
som riksdagen beslöt anskaffning av redan för ca fem år sedan. 
På ka-sidan har jag i olika sammanhang understött anskaffningen 
av och tidsplanen för ERST A. Vad statsmakterna kommer att be
sluta i dessa ersättningsfrågor är dock ännu ej klart. 

I flygvapnets attackfunktion omsätts flygplanen under 70-talet 
men till betydligt lägre antal. De kommer att ingå i organisationen 
långt in på 80-talet. För att få balans i effekt och insatsmöjligheter 
är det nu nödvändigt att satsa på att nedgången av marinens attack
funktioner hålls inom rimliga gränser. Viss ersättning av ubåtar bör 
sålunda ske under senare delen av 70-talet. Projektering pågår och 
beställning är in planerad under planeringsperioden. J ag har i flera 
sammanhang framhållit att denna ·anskaffning är angelägen och att 
programmet måste hållas. 

Innan jag lämnar försvarsbeslutet 68 vill jag kort belysa några 
viktiga ekonomiska regler och förhållanden som ändrats i förhållan
de till tidigare. 
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Den tekniska utvecklingsprocenten har tagits bort. Visserligen 
höjs under beslutsperioden ramen något årligen men inte i den ut
sträckning som motsvarar det vi inom krigsmakten anser är erfor
derligt för teknisk utveckling. Den årliga ramhöjninger', har sanno
likt inte heller kommit till av detta skäl. Utvecklingsprocenten har 
jag vid olika tillfällen under 60-talet beräknat till minst Jl /2 °/(}. 
Vi har aldrig fått mer än 21

/2 °/o. Om man anser att ramhöjningen 
är utvecklingspengar så är vi i så fall nere i 1 °/(}. Statsmakterna 
menar att minskade kostnader och/eller ökad effekt, som åstad
koms genom rationaliseringar, skall ge erforderlig kompensation. 

Försvarsindex har avlösts av nettoprisindex. Vi har ännu inte 
tillräcklig statistik för att bedöma . om vi med detta sätt för be
räkning får tillräcklig kompensation för prisstegringar. 

Under senare år har i allt större utsträckning oförutsedda ut

giftsposter dykt upp som enligt tidigare praxis inte påverkat ra
men; s k utanför-ramen-objekt. Dessa läggs nu innanför utan någon 
som helst uppräkning av medlen och tär därvid främst på materiel
anslagen. Som exempel kan anföras värnpliktsförmåner. 

6. Avslutning 

1960-talet har haft positiva och negativa sidor för krigsmakten. 
Som mest positiva anser jag vara den stora enighet som råder om 
att vår neutralitetspolitik måste grundas på bl a ett efter våra för
hållanden starkt försvar. Detta har på ett för oss mycket glädjande 
och inspirerande sätt bekräftats i statsminister Palmes tal den 2. 
februari vid CFF-kongressen i Storlien. Detta omisskännliga tecken 
på de styrandes klara försvarsvilja är ett styrkebälte för anda och 
arbetsgläd je inom krigsmakten. 

Som positivt ser jag även metodiken och instrumenten för lång
siktsplaneringen med rullande sju-årsplaner och fleråriga försvars
beslut kompletterat med bemyndigandesystemet. Detta har gett 
stadga åt planering och genomförande. Genom försvarsindex och 
kompensation för teknisk utveckling har värdebeständigheten under 
60-talet godtagbart kunnat tillgodoses. Utan denna stabilt grun
dade planering skulle vi inte kunnat motsvara dagens politiska krav 
på ett tillräckligt starkt försvar som stöd för vårt lands säkerhets
politik. Att bedöma och definiera kraven på ett sådant stöd är 
politikernas sak. Att ange behov av resurser för att uppfylla dessa 
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krav är min uppgift. Ehuru vi nu har en modern och o-od kriasmak 

måste jag tyvärr konstatera att effekten även i fredsbevara;de be

märkelse, dvs värnkraften i förh ållande till den upprustande om 

världen alltjämt kommer att minska. Jag är härvid oroad för sjö 

försvarets utveckling. 
I detta sammanhang vill jag göra en utblick framåt. Havets och 

havsbottnens rikedomar håller i ökad omfattning på att exploate 

ras':·). D enna utveckling är dynamisk . En kapplöpning om kontrol 

len och makten på och under havsytan pågår. Med ökad använd . 

ning för fred liga ändamål ökas konkurrensen och därmed även kon 

fliktlednin garn a. Av detta följer ökat intresse· att också med mili . 

tära medel slå vakt om sina domäner. Härom vittnar inte minst de11 

marina upprustningen och aktiviteten utomlands. 

Vårt land är till sin huvuddel havsomflutet. Vi måste därfö · 

starkt slå vakt om de möjligheter som havet ger. 

Marinen har sedan försvarsbeslutet 58 upplevt en besvärlig oc 1 

påfrestande period dels i samband med omstrukturerino- till en n v 

marin, dels genom de för krigsmakten i dess helhet s;tmdtals bc

svä~ande ekonomiska problemen och ändrade grundvärden för pla

nenngen. Häröver har dock varken OB eller marinen kunnat råd 1 

och jag tror mig veta att då det gäller sjöförsvarets situation s 1 

har i dag statsmakterna denna fullt klart för sig. J ag vill ge min 

eloge till marinens ledning och personal för det metodiska och mål

medvetna sätt de tacklat problemen och funnit lösningar för att 

åstadkomma det bästa av uppkomn a situationer. 

Tron på en rättvis sak och skicklighet ger alltid utdelning. 

Jag nämnde i början att OB befogenheter ökade i samband med 

mitt tillträde 1961. Det bedömdes skola medföra mera samlat och 

tyngre vägande uppträdande gentemot statsm akterna. Så har vä l 

även v~rit fallet. Krigsmaktens inflytande på många frågor ha · 

dock mmskat dels genom dessas politisering - AMS-fråo-or lo kali 

seringsfrågor för att nämna några exempel - dels ge~o~ ingri 

pande i rent militä ra frågor och anskaffningsärenden. 

Jag hoppas att det genom denna redogörelse klarlagts, vilken sto · 

vikt jag tillmäter marinens roll i vårt försvar. Resultatet a v demn 

värdering, som väl av marinens män stundtals bedömts magert 

''·) P å ti ll skyndan av sta tsråd et Kri ster Wi ckm an har i vå rt la nd en utrednin t 

- havsfor sk ningsmrednin gen - sa tts igång. 
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måste ses mot bakgrund av tilldelade resurser för hela kriasmak-b 

ten och sänkta politiska krav på vårt lands försvar. Härtill kom-

mer att kärnvapenalternativet under 60-talet tillmätts successivt 

minskade sannolikhet. 
Hur har då denna min värdering av marinens roll i vårt försva r 

tagit sig uttryck under 60-talet? 
Sammanfattningsvis v ill jag framhåll a att jag, genom ingripande 

som CFV strax före mitt tillträde som OB, medverkade till att ma

rinen inte berördes av reduceringarna vid 1961 å rs försvar sbeslut. 

På min till skyndan blev 1963 års försvarsbeslut jämförelsevis gynn

samt för marinen. Jag arbetade hårt för kanonbåten, som inte kom 

till bl a på grund av att anslagen två å r i följd minskades med 350 

miljoner kronor. Projektet tas nu å ter upp i form av patrullbåt. 

Mitt förslag i OB-svaret 67 beträffande marinen innebar mer än 

vad som senare hösten 1968 års försvarsbeslut medgav. Senast i hös

tas har jag föreslagit en försk jutning mot marinen för att i någon 

mån försöka motverka 1970-talets nedgång. Trots detta är läget 

på sikt oroande, vilket dock icke endast gäller marinen utan krigs

makten i dess helhet. Härtill kan komma nya uppgifter i samband 

med en ökad exploatering av havets och havsbottnens rikedomar. 
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CHRISTER FREDHOLM 
"There are still sailing 

ships on the seven seas" 

~-------------------------------------------, 

Kommendörkapten CHRISTER FREDHOLM, m ed 
praktisk erfarenhet fr!in segling med svenska, norska 
och holländska segelfartyg, har gjort en inventering av 
vad som i dag !iterst!ir av världens seglande skepp . 
Han konstaterar bl a att inte mindre än tjugo av 
världens sjöfartsnationer i dag bedriver segelfartygs
utbildning i drygt fyrtio större skolskepp. Sovjet är 
den överlägset största segelfartygsnationen med inte 
mindre än sjutton fartyg , närmast följt av Norge och 
Italien. 
Fredholm hävdar i artikeln att motiv ationen för se
gelfartygsutbildningen ändrats . segelfartygens v ärde 
ligger främst i deras allmänna fostrande och karak
tärsdanande egenskaper som ett viktigt led i ledar
skapsutbildningen. segelfartygen anses även främja 
rekryteringen till handels- och örlogsflottorna och 

vara goda P R-instrument d !i det gäller att sprida kun
skap och kännedom om respektive länder. 
Artikeln avslutas med en sammanställning och en 
kortfattad beskrivnin~, av i dag seglande skolskepp, 
som illustreras av intressanta och delvis unika foto
grafier. 

För omkring 100 år sedan byggdes ett av världens förnämsta och 
mest kända segelfartyg i Dumbarton i Skottland. Fartyget, som fick 
namnet Cutty Sark, kan än i dag beundras i Greenwich utanför Lon
don där det ligger som ett äreminne över den brittiska handelsflottans 
segelfartyg och deras besättningars insatser för nationen. (bild 1). 
Cutty Sark var ett typiskt klipperskepp för sin tid. Hon var längre 
i förhållande till bredden än tidigare generationers segelfartyg, hen
nes bogar var långa och kilformiga, masterna steg djärvt i höjden 
och segelmassan var ofantlig. Hon och hennes föregångare bland 
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klipperskeppen var universella skapelser som låg till grund för se
gelfartyg så länge dessa byggdes. Det var dessa snabbseglande far
tyg som främst skulle ta upp kampen med de nya ångfartygen. 
Denna kamp, som Cutty Sark och hennes vederlikar påbörjade med 
ångfartygen för omkring l 00 år sedan, är för länge sedan avslutad. 
De flesta egentliga segelfartygen har försvunnit från världshaven 
och vad som återstår i dag är främst skolskeppen. Dessa var från 
början av tre olika typer - de lastbärande "Cap Horners", som 
huvudsakligen b~mannades med elever -- de icke lastbärande för 
utbildning av elever till handelsflottan - och slutligen de segel
fartyg som seglade för utbildning av örlogsflottornas besättningar. 

A v de först nämnda finns idag endast två kvar, de bägge f d 
tyska 4-mastbarkarna Padua och Kommodare Johnson som nu båda 
seglar under sovjetisk flagg. De för emellertid inte lägre några las
ter över världshaven, utan utnyttjas främst som seglande utbild
nings- och forskningsfartyg. Av de "rena" skolfartygen finns åt
skilliga kvar både i handelsflottorna och i örlogsflottorna. Inte 
mindre än tjugo av världens sjöfartsnationer bedriver i dag segel
fartygsutbildning ombord i större skolskepp.''·) 

Av dessa är 

• 8 fullriggare 

• 12 barkskepp 

• 22 barkantiner, skonertskepp m m 

Totalt alltså ett drygt fyrtiotal, varav ca hälften råseglare. Fem 
av dessa är fyrmastade. 

''·) Härmed avses segelfartyg med tre eller flera master och ett deplacement av 

minst 300 ton. 
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Sovjet största segelfartygsnationen 

Den största segelfartygsnationen är - utan konkurrens - Sovjet 
med inte mindre än sjutton skepp. Därnäst kommer Norge och 
Italien med tre vardera. Aldst av segelfartygen torde polska full
riggaren Dar Pormorza vara, sjösatt 1909 och modernast colom
bianska tremastbarken Gloria, sjösatt 1968. 

Vem som är störst är svårt att säga eftersom örlogsflottornas 
fartyg mäts i deplacementston, medan handelsflottornas mäts i 
brutto- eller nettoregisterton. Sannolikt torde emellertid den sov
jetiska fyrmastbarken Krusenstern med siria ca 4000 m2 segelyta 
vara den största. 

Namn, kort historik och ytterligare data om dagens segelfartyg 
framgår av sammanställning på sidorna 139-145. 

V ar/ör bedrivs fortfarande utbildning i seglande skepp? 

A ven om det här inte är meningen att argumentera för eller emot 
segelfartygsutbildning, kan det ha sitt intresse att ett ögonblick 
uppehålla sig vid hur man i utlandet idag ser på denna form av 
utbildning. Man finner därvid ·snart att motivationen ändrat karaktär. 

Inom de mariner som ännu håller fast vid segelfartygsutbild
ningen hävdar man således, att de seglande skolskeppens värde 
inte ligger i att lära eleverna segla, utan i deras allmänna fostrande 
och karaktärsdanande egenskaper. Vad som fordras av befäl på 
dagens fartyg är gott ledarskap, gott sjömanskap och givetvis goda 
yrkeskunskaper. För att bli en god ledare krävs bl a sådana egen
skaper som ordning, självdiciplin, förmåga till hårt arbete, initia
tivkraft, ansvarskänsla och framåtanda. Dessa egenskaper utvecklas 
bäst, framhåller man, på segelfartygen. Man anser även att tjänsten 
ombord i segelfartygen frammanar den vakna och skarpa blicken, 
den oavlåtliga påpassligheten och den snabba beslutsamheten, allt 
egenskaper som är oundgängligen nödvändiga för en god sjöman, 
på vilket slag av fartyg han än seglar. 

Därtill kommer att kraven på sjömanskap och kunskap om sjön 
ökar i örlogsmarinerna eftersom fartygen alltmer tenderar att bli 
mindre och mera väderberoende. 

Det finns även andra skäl som talar för segelfartygsutbildningen. 
I Norge t ex anses det att segelfartygen i hög grad främjar rekry-
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teringen. En handelsflotta om ca 19 miljoner bruttoton och en sam
manlagd besättningsstyrka på nära 40000 man, kräver varje år nytt 
ungt folk för att täcka avgångarna. Och segelfartygen dra r fo lk 
ti ll sig. Inte mindre ä:1 ca 70 °/o av de som genomgått sjöfartsskola 
på segelfartygen fortsätter inom yrket. Man anser det även viktigt 
att de unga eleverna successivt får lära sig leva in i den miljö där 
de sedan skall verka, nämligen ombord i de moderna handelsfarty
gen. De får i segelskutorn a lära sig rutin och ordning, att ta emot 
och utföra order, att vara punktliga, samvetsg ranna, påpassliga 
och arbetsamma, vilket allt ä r förutsättn ingen för ett gott arbets
resultat ombord. Dessutom får de under den tre månader långa ut
bildningen undervisning i navigation, sjömanskap, maskinlära och 
intendenturtjänst. Allt detta tillsammans gör att eleverna på ett 
riktigt och tidsenligt sätt introduceras i sitt nya yrke, så att de redan 
från början känner sig hemma och trivs då de kommer i de mo
derna handelsfartygen. En modern form av miljövård alltså. 

Det hävdas slutligen i många länder, att de seglande skolskeppen 
och deras besättningar på ett framträdande sätt medverkar till att 
sprida kunskap och god public relation om det land de representerar. 
Och att ett seglande skepp som en vacker sommardag sakta glider 
in i hamn väcker stor och berättigad uppmärksamhet, därom råder 
intet tvivel. Låt oss därför i vår stressade värld hoppas att vi än
nu många år skall kunna utbrista "There are still sailing ship on 
the seven seas" -

Kortfattad historik och data beträffande i dag seglande större 

segelfartyg. 

Argentina Liberstad 

3-mastad fullriggare. Sjösatt 1956. Deplacement 3800 ton. Segel
yta 2650 m2 • Ovningsfartyg för argentinska marinen. 360 mans be
sättning. Besökte Stockholm 1967. (Bild 3). 

Canada Bluenose 

3-mastad slättoppad toppsegelskonare. Ca 350 bruttoton. Byggd 
som lustyacht. Seglar med turister i bl a Västindien. Bluenose har 
fått en efterföljare i Bluenose II, byggd 1963 och ansedd som en av 
världens vackraste skonerter. Bluenose II är tvåmastad och be
tydligt mindre än sin föregångare. 
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Chile Esmeralda 

4-mastat skonertskepp eller barkantin. Byggd i Cadiz för spanska 
flottan. Tog eld på stapelbädden och såldes 1952 till chilenska flot
tan. Deplacement 3673 ton. Segelyta 2870 m2

• Fast besättning 190 
man. Kan medföra 140 elever. Högsta loggade fart under segel, 
17,5 knop. Gjorde sensation 1961 genom att segla in till Sidney 
Habour med alla segel satta. Besökte Stockholm 1968. 

Colombia Gloria 

}-mastat barkskepp. Byggd i Västeuropa 1968. Deplacement 1300 
ton. Segelyta 1400 m2 . Ovningsfartyg för colombianska flottan. 
Världens modernaste råseglare. 

Danmark Danmark 

3-mastad fullriggare. Byggd i Nakskov 1933. 789 bruttoton. se
gelyta 1636 m2 • Agare danska staten. Utbildar elever för handels
flottan. 18 mans fast besättning. Kan medföra 80 elever. 

George Stage 

3-mastad fullriggare. Byggd i Fredrikshavn 1935 . 300 bruttoton. 
Segelyta 860 m2 . Agare samfundet "George Stadges Minde". VärJ

. dens minsta fullriggare. Seglar varje sommar ca fyra månader i nord
europeiska vatten. Utbildar elever för handelsflottan. 12 mans fast 
besättning. Kan medföra 80 elever. 

Grekland Eugen Eugenides 

3-mastat skonertskepp. Byggd i England som lustyacht för Lord 
Runciman år 1929. 661 bruttoton. Segelyta 1040 m2

. År 1946 elev
fartyg för Rydbergska Stiftelsen under namnet Sunbeam. Såldes 
1955 till C lipper Line i Malmö och omdöptes då till Flying Clipper. 
Inköptes 1965 av grekiska sjöfartsministeriet. 

l ndonesien Dewarutji 

}-mastad barkantin. Byggd i Hamburg 1952. Deplacement 810 
ton. Segelyta 1150 m2 • Utbildningsfartyg för indonesiska örlogs
och handelsflottorna. Fast besättning 32 man. Kan medföra 78 ka
detter. Fartyget kom på sin jungfruresa ut i mycket hårt väder och 
var nära att förlisa. 
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I talien Amerigo Vespucci 

}-mastad fullriggare. Byggd 1931 i Castellamare. Deplacement 
3500 ton. Segelyta 3000 m2

• Ovningsfartyg för italienska flottan. 
450 mans besättning inklusive kadetter. Skrovet påminner om en 
örlogsman från Nelsons dagar med det vita bandet och de målade 
kanonportarna. Amerigo Vespucci har flera gånger under 1960-
talet besökt Stockholm. (Bild 2) . 

Palinuro 

}-mastad barkantin. Sjösatt 1920 i Frankrike under namnet Com
mandant Louis Rickard. Deplacement 1300 ton. Segelyta 900 m2 • 

Ovningsfartyg för italienska flottan. 

Giorgio Cini 

3-mastad barkantin. Byggd som barkskepp i Nar1tes 1896. 528 
bruttoton. Segelyta ca 700 m2 • Seglade först under fran sk flagg, 
sedan som brittisk lustyacht för hertigen av W estminster och senare 
för Lord Guiness under namnet Fantame II. 

Efter ombyggnad till barkantin seglar nu Giorgio Cini som ita
lienskt skolskepp med uppgift att utbilda sjöfolk till handelsflottan . 
Hemmahamn är ön San Giorgio Maggiore utanför Venedig. 

japan Nippon Maru, Kaiwo Maru 

4-mastade fullriggare. Byggda i Kobe 1930. 2300 bruttoton. Se
gelyta 2400 m2 . Besättning 19 officerare, 47 meniga och l 00 elever. 
Nfppon Maru och Kaiwo Maru ägs av japanska staten och utnytt
jas som utbildningsfartyg för handelsflottan. De båda fartygen är 
tillsammans med chilenska 4-mastbarkantinen "Esmeralda" och in
donesiska 3-mastbarkantinen Dewarutji de enda åsterstående större 
skolskeppen i Stilla Havet. De besöker ofta Hawai och amerikanska 
västkusten. 

Ju goslavien J ad ra n 

3-mastad barkantin. Byggd i Hamburg 1931. Deplacement 750 
ton. Segelyta 900 m2 • Ovningsfartyg för jugoslaviska flottan . Be
sättning 200 man varav 150 kadetter. 

141 



N arge Christian Radich 

3-mastad fullriggare . Byggd i Sandefjord 1937. 676 bruttoton. 
Segelyta 1300 m2 • Besättning 100 man inklusive elever. Fartyget 
ägs av den privata institutionen Ostlandets Skoleskib och utnyttjas 
för utbildning av blivande sjömän i handelsflottan. Staren svarar 
för driften. Utbildningen som är underställd utbildningsdepartemen
tet bedrivs året runt, men genomförs under vinterhalvåret huvud
sakligen stillaliggande i Oslo. Under sommarhalvåret seglar Chris
tian Radich i nordeuropeiska farvatten. Fartyget har deltagit i de 
flesta Tall Ships R ace sedan 1956 och kommer även i å r att deltaga i 
den stora kappseglingen Plymouth-Las Palmas med start 29/7. Mest 
känd är C hristian Radich fr ån inspelningen av filmen Windjamer. 

Under kriget utnyttjades fullriggaren som tyskt depåfarty g och 
senare som seglande tyskt utbildningsfartyg. Vid krigsslutet låg far
tyget kantrat och avmastat i Kiel , men sattes i stånd av norrmän
nen som 1947 åter hade fullriggaren under segel. (Bild 14). 

S0rlandet 

3-mastad fullriggare. Byggd 1927 i Kristiansand. 572 bruttoton. 
Segelyta 1000 m2

• Besättning totalt ca 90 man. Fartyget ägs av 
S0rlandets Seilende Skoleskib Institution i Kristiansand och utnytt
jas som seglande sjömansskola enligt samma principer som Christian 
Radich. S0rlandet, som liknar en mindre " deapsea merchant-man", 
har deltagit i flera Tall Ships Race. 9 april 1940 beslagstogs far
tyget av tyskarna i Horten. Senare sänktes hon av ryska flygbom
ber i Kirkenäs. Bärgades av tyskarna, som sedan utnyttjade henne 
som ubåtsdepåfartyg. Sartes i stånd efter kriget för en kostnad av 
750.000 kr och seglade åter 1947. (Bild 6). 

Statsraad Lehmkuhl 

3-mastat barkskepp. Största seglande segelfartyget i Skandinavien. 
1700 bruttoton. Segelyta 2000 m2

. Byggdes i Geestemiinde i T ysk
land 1914 och hette som tyskt skolskepp Grossherzog Friedrich 
August. Såldes 1921 till Bergens Skoleskib Institution. Tyskt depå
fartyg under kriget. Sattes i stånd efter kriget och gick 1952 åter 
till sjöss med 180 elever. Besökte New York. Väckte sensation ge
nom att segla upp för Hudsonfloden. Overtogs 1967 av skeppsre
daren H Reksten. Utnyttjas nu som sjömansskola och segland e skol
skepp. Besökte Stockholm senast 1968. (Bild 10). 
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Panama F d A lbatross 

4-mastat slättoppat skonertskepp. Byggd i Sverige 1942. 1042 
bruttoton. Segelyta 920 m2 . Seglande som skolfartyg för Broström
koncernen till 1965. Såldes 1966 till Panama. Nyttjas nu främ st fö r 
oljel etning. Namnet okänt. (Bild 5). 

Polen Dar Pormorza 

Tremastad fullriggare . Sjösatt 1909 vid Blom/Voss i Hamburg fö r 
tyska handelsflottan. Fick namn et Prinzess Eitel Friedrich. 1566 
ton . Segelyta 1800 m2 . Inköptes 1929 av polska staten. Ags nu av 
polska statens sjöfartsskola i Gdynia. Låg under hela kriget i Stock
holm. (Bild 4) . 

Is kr a 

3-mastat slättoppat skonertskepp. Byggd 1917. Dep lacement 560 
ton. Segelyta 680m2 • Utnyttjas som övn ingsfartyg i polska marin en. 

Portuga l Sagres 

3-mastat barkskepp. Byggd i Hamburg 1937 för ty ska marinens 
räkning. Fick namnet " Leo Schlageter". Deplacement 1634 ton. Se
gelyta 1975 m2 • Besättning ca 240 man. Beslagstogs 1945 av USA 
och har därefter innehafts av USA, Bras ilien och Portugal. Seglar 
nu som övningsfartyg för portu giska flottan. 

Rumänien Mircea 

3-mastat barkskepp. Byggd i Hamburg 1938 . Deplacement 1604 
ton. Segelyta 1750 m2 . Kopia av de tyska barkskeppen Gorch Fock, 
Leo Schlageter och Horst Vessel. Genomgick 1966 en genomgnpande 
modernisering i Hamburg. . . . 

Ovningsfartyg i rumänska flottan. Besättnmg 230 man tnklustve 
140 elever . 

Sovjetunionen Sedov 

4-mastat barkskepp. Byggd i W esermi.inde 1926. 3064 bruttoton. 
Segely ta ca 3500 m2

• 

Seglade 1933 under tysk handelsflagg från Elbe till Spencer Gulf 
i Austra lien på 65 dygn. Under nära tre veckor var medelfarten 
11 knop. Efter kriget överlämnad till Sovjet och omdöpt till Sedov. 
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Ar nu utbildnnigsfartyg för ryska handelsflottan. Utnyttjats även 
för havsforskning i Atlanten. Ses ofta på väg ut och in ur Ostersjön. 
Hette tidigare Padua. (Bild 8). 

Krusenstern 

4-mastat barkskepp. Byggd i Kiel 1921. Segelyta ca 4000 m2
• 

Hette från början Magdalene Vinnen och var då ett av världens 
största segelfartyg. Fick därefter namnet Kommodore Johnson. 
Overtogs efter kriget av Sovjet. Omdöptes till Krusenstern. Nu ut
bildningsfartyg för ryska handelsflottan. Utnyttjas .liksom Sedov 
för havsforskningsuppdrag i Atlanten. (Bi ld 9). 

Tovarisjtj 

3-mastat barkskepp. Byggd i Hamburg 1933. Deplacement 1634 
ton. Segelyta 1900 m2 . Besättning ca 240 man. Skolskepp för sjö
mansskolan i Hersson vid Svarta Havet. Seglade före kriget som 
övn ingsfartyg i tyska Kriegsmarine. Ses numera förutom i Svarta 
Havet ofta även i Medelhavet. Har även siktats i Ostersjön. (Bild 11) . 

Christofero Colombo 

3-mastad fullriggare . Byggd i Italien 1928. Deplacement 2790 
ton. Segelyta 17 40 m2 • Besättning 280 man inklusive kadetter. Seg
lade som övningsfartyg i italienska flottan . Efter kriget överlämnad 
till Sovjet. Stationerad i Svarta Havet. Vissa rykten gör gällande 
att fartyget förlist, andra att det inte längre är i tjänst. Uppgifterna 
är osäkra. 

Kodor Jenisej, Tobol Praktika, Acedemic Sjogalskij, Goryzont 
Kapella, Kropotkin Sirius, Tropik Zopad. 

3-mastade skonertskepp eller bar kantiner. Byggda 1947-50, de 
fl esta i Finland. Ca 330 bruttoton. Fartygen utnyttjas för utbildning 
av befäl för handel s- och fiskeflottorna. De flesta finn s i Ostersjön 
och Svarta Havet, några sannolikt även i Norra Ishavet och Fjärran 
Ostern. (Bild 15). 

Spanien Juan Sebastian de Elcano 

4-mastat skonertskepp eller barkantin. Byggd 1927 i Cadiz. De
placement 3697 ton. Segelyta 2900 m2

• Ovningsfartyg i spanska 
flottan . Har deltagit i Tall Ships Race. (Bi ld 5). 
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Storbritannien Churcill, Malcolm Milles 
3-mastade toppsegelskonare. Byggda i Hull och Aberdeen 1965 

resp 1967. Segelyta 670m2 • Agare Sail Training Association. Seglar 
kortare expeditioner med elever. Fartygen som kan medtaga 36 
elever vardera, seglade 1968 mot Gladan och Falken i Tall Ships 
Race. 

U S A Eagle 
3-mastat barkskepp. Byggd i Hamburg 1936. Deplacement 1634 

ton. Segelyta 1900 m2 . Besättning ca 240 man. Ovningsfartyg för 
US Coast Guard. Seglade före kriget som övningsfartyg i Kriegs
marine under namnet Horst Wessel. Systerfartyg till Tovaristj och 
Sagres. 

Antarna 
4-mastat barkskepp. Sjösatt i Kiel 1931. Fick namnet "Hussar" 

2990 bruttoton. Segelyta ca 3000 m2 • Förste ägare Mrs Marjoric 
Post Hutton. Döptes om till Sea Cloud. Seglade i US Coast Guard 
under kriget. Agdes efter kriget av Generalissima Dr R L Trujillo 
Dominica och nyttjades av honom som lustyacht under namnet 
Patria. Heter nu Antarna. Hemort Florida. Seglar med turister i 
Västindien. Agare M C Palmer. 

Västtyskland Gorch Fock 
3-mastat barkskepp. Byggt 1958 i Hamburg. Deplacement 1760 

ton. Segelyta 1975 m2 • Ovningsfartyg i Bundesmarine. Fast besätt
ning 67 man. Kan medtaga 200 kadetter. 

Gorch Fock som i huvudsak är byggd efter sin företrädares rit
ningar, har flera gånger besökt Sverige. (Bild 12). 

Källor 

1. Allan Villiers. The way of a ship, London 1954 
2. A A Hursr. The sai lin g school-ships, London 1962 

3. Allan Villiers The Cuny Sark, London 1953 
4. Kaj Lund. De seilferende sko leskibe, Odense 1669 

5. Einar Moberg. För full a segel, Stockholm 1957 

6. Lloyd s register of ships 
7. Lloyds register of yachts 
8. Jane's Fighting Ships 1969 
9. Flotten taschen bu ch 1960 

10. Yachting, New York 1969 
11. Marinkalendern 1969 
12. Intervjuer m m 
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Bild 1. Bild 2. 
V ä ridens genom tiderna mest berömda segelfartyg Cutty Sark. l ta lienska fullriggaren Amerigo Vespucci. 
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Bild 3. Bild 5. 
Fullriggaren " LIBERTAD", Argentina. juan Sebastian de Elcano 

Bild 4. Bild 6. 
Polska fullriggaren Dar Pormorza. Sorlandet (Norway, ship). 
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Bild 7. 
Danmark ( Denmar k, sh i p). 

Bild 9. 
Världens största segelfartyg sovjetiska 4-mastbarken Krusenslem till ankars. 

Bild 8. 
Sovjetiska 4-mastbarken Sedov. 

151 150 



Bild 10. 
Statsraad Lehmkuhl (Norway, three-masted barque). 

Bild 11 . 

F d tyska Gorch Fock , numera sovjetiska 3-mastbarken Tovarisjtj under segel 

i Östersjön. 
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Bild 12. 
3-mastbarken Gorch Fock , Västtysk/and. 
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Bild 13. 
4-mastade skonertskeppet "ESM ERALDA", Chile. 

Bild 14. 

Christian Radich (Norway, ship). 
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Bild 15. 

Sovjetiskt skonertskepp avsett för utbildning av befäl för handels- och 

fiskeflottorna. 
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Notiser från nar och fjärran 

Frankrike 

Pensionerade stridsftartyg 

Det mäktiga slagskeppet från mellan krigstiden, " J ean Bart", utnyttjas på sin 
ill d~rdom som lokal för den 1969.10.01 bildade "Groupe des E scales d' Armes" 
(GEDAR), som utgö r en sammansl agn ing av robot-, ubåtsjakt- och teleskolorna. 
Men planer föreligger nu att sälja fartyger till skro tnin g och utnyttja de härv id 
erhålln a medlen som bidrag till ett nytt utbildningscentrum för marinen i Saint 
Mandrier. 

En anna n veteran som inom korr går sitt öde till möres, är den gamla kryssa
ren "Montcalm", som hittills vari utbildningslokal för ubårsjakrskolan. Därmed 
försvinner den sista av förkrigsriden s franska kryssare . 

(Mari ne Rundschau, dec/69) 

Japan 

Atomdrivet handelsfartyg sjösatt 

1969.06.12 sjösattes vid Ish ikawajima-Harima Shipbuilding i Tokyo der ja
panska aromdrivna handelsfartyget "Mutsu" . Fartyget blir på 8.350 brr, 130 m 
långt och 19 m brett. Reaktoranläggningen ger max 36 MW, som driver en ång
turbin pil l 0.000 hkr. Fanen blir 16,5 knop. Av besättningen p å 79 man är icke 
mindre än 20 vetenskapsmän och tekniker. I färdigt skick beräknas "Mutsu" 
kosta 60 miljoner dollar. 

(Marine Rundschau, dec/69) 

Kanada 

Explosionsolycka på fregatt 

1969.10.23 inträffade på fregatten "Kootenay" en kraftig explosion i maskin
området, varvid å tta besättningsmän dödades och nio ytte rligare skadades. Far
tyget hade några dagar tidigare lämnat brittisk hamn där det varit på besök 
efter en större samövning i östra Atlanten och var vid tillfället p å konvoj till
samman s med divisionskamraten "Saguanay". Denna bogserade "Kootenay" till 
Plymouth där de nödvändigas te reparationerna utfördes, varefter fartyget bog
serades hem till Canada. 

(Fackpress) 
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NATO 

Ny chef för ST ANAVFORLANT 

1970.01.23 övertogs vid en ceremon i i Lissabon befälet över NATO ständigt 
rustade fanyt;sförband i i\tlanten, STANAVFORLANT (Srandin g Nava l Force 
Atlantic), av den bnadensiske commodore Dou glas S Do ylc. H an eftert rciddc 
då den ho1ländskc commodoc·e Bartt1 s Veldkamp, som nu haft befälet ett å r. 
Commodore Doyle :1r den tredje förbandschefen sedan förbander bildades 1968.01 
och han utövar sitt befä l från kanadensiska frega tten "Resrigouc he". 

(Fackpress) 

Peru 

Inköp av örlogsfartyg 

i\v pressuppgifter har framg l rr a tt Storbritannien slumpar bort ett anta l 
örlogsfartyg av ä ldre och medelåld ers typer. Många länder har v isat stort in
tresse och Peru har köpt dc två "Daring"-jagarna "Dia na" och "Descoy", byggda 
1954 respektive 1953 . D e skall modifieras i Storbritannien för fem miljoner pund 
innan dc i mitten på 1971 beräknas inträda i tjänst i Peru. D er torde va ra ett 
gott köp som den peruanska flott an gör här och farygen kommer arr mgöra ett 
välbehövligt tillskott då jagar-/ fregattbeståndet är väl så ålderstiget. 

(Fackpress) 

Storbritannien 

Utveckling av ny torpedtyp 

Inom elen brittiska flottan har sedan 1959 p ågå tt a rbete på att ra fram en 
ny och effektivare torped än hitti llsvarand e. Den nya torpeden avsågs för de då 
p lanerc,de atomkraftdriv na "Fleet Submarines" . Faktum är arr medan ubåtarna 
utveckla ts kraftigt i a ll a avseend en har deras huvud vapen, torpeden, stått prak
tiskt taget stilla sedan riden före andra världskriget. Briw~rna har nu besl utat 
ta ett hafttag för att slutföra det nya projektet, som de senaste å ren stå tt sti lla 
p g a tekn iska svå ri ghete r med v issa elektro niska element i torpeden . Som ny 
ledare för projektet har man då utsett en av sina förnämligaste tekniska krafter, 
sir Rowland Baker, som främst är känd för sin insats i der brit tiska "Polaris"
proG ramm er. Den torped :,om avses har benämningen "Mark 24" och anses bli 
långt överlägsen alla andra befintliga typer i världen. Dess främsta egenskaper 
är att den är styrd av ett sä rskilt camputer-o rgan och att den i noskon en har 
en egen sonaranläggning med vilken den kan "homa" på mål et. Torpeden är 
elektriskt driven och anses få både hög fart och utomordentligt lång räckvidd. 
Med denna torped ska ll inte bara "Fleet Submarines" bli beväpnade utan också 
de fyra " Polaris"-ubårarna. Buntvida även övriga ubåtar ("Patrol Submarines") 
eller övervattensfartyg kommer att erhålla den ä r f n icke känt. 

(D aily Telegraph 1969.12.15) 
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Thailand 

Fartygsbeställning 

Den thailändska marinen har beställt en fregatt hos Yarrow & Co Ltd i 
Sto rbri tann ien. 

(Marin e Rundschau, dec/69) 

USA 
/( ostnader för marina vapensystem 

Den amer ikanska kongresse n ha r t a r va rit särskilt skept isk till fonsatt n y
byggnad a v hangarfartyg främst med hänsyn till de sto ra kostnader som ligger 
pJ. varje enh et (t ex 577 miljoner dolla r för "Chesrer D Nimitz"). Den ame
rikanske CM, amiral Thomas Moorer, p å visar dock att hangarfartygens stora 
kosrnader är närm ast skenbara . Amiralen påv isar att av de senaste tio å rens 
anskaffn in gsbudgeta r (ink! 1970) för US Navy uppta r han garfartygssystemet 
en dast ca 8 °/o medan under samm a period 21 °/o lagts ned på "Polar is"-ubåta rna , 
18 °/o på de atomkraftdrivna jakr-/attackubåtarna, 17 °/o på övriga övervattens
st rid sfartyg, 11 °/o på amfibiefartyg och hjälpfartyg. I rättvi sans namn måste 
dock t illäggas att han ga rfartygssystemet som sådant även drar väsentliga delar 
a v kostnadern a för övriga övervattensstridskrafter eftersom han garfartygen för 
sitt skydd kräv er å tskilli ga eskortfartyg . De nya jagar- och fregattkonstruk 
tionerna som nu börj a r stapelsä ttas ha r i mångt och mycket argumenterats fra m 
mor bakgrund en härav . Amira l Moorers resonemang är så led es trots a llt en 
sm ula dubbelbottnat. 

(Fackpress) 
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Litteratur m. m. 

KONVOJER T ILL MURMANSK 

Den allierade konvojen PQ 17 under andra vä rld skriget ha r på senare tid 
r0nt stor uppmärksamhet i Storbri tannien. 

Konvojen avgick den 27 juni 1942 från en samlin gsp lats i Hvalfjorde n på 
Island med amer ikansk krigsmate riel mot M unn ansk. På o rd er av C hurchill 
skin grades kon vojen och eskortfartygen drogs tillbaka. 

Dett:t ble v kon vojens und ergång. Handelsfarygen blev ett lätt byte för de 
tyska ubåtarna som tillämpad e si n "va rgflo ckstakt ik " utanfö r Nordnorges ku st 
under dc lju sa somm arnättern a. 

il. v 35 fartyg gick 23 förlorade, lastad e med 3500 t ransportfordon, 430 tun ga 
st:·id svagnar, 210 strid sflygplan och 100.000 ton an nan krigsmateriel. 

I febru ari i å r vann behlhavaren för konvojen ett ärekränkningsmål gentemot 
en författare, som i sin bok om PQ 17 undergång, ha r antytt att det var kon
vojbefälhavaren som fattade det ödesdigra beslutet. 

Amiralitetet trodde emellertid a tt det fruktad e ryska slagskeppet Tirpitz hade 
lämnar sin bas - Ahafjord - i Nordnorge och eskortfart ygen d rogs tillbaka. 

I den politiska ledningen i USA och Srorbritannien va r man vä l medveten 
om att dessa konvojer inn ebar sto ra risker. Amiralitetet hävdade att man borde 
upphö,·a med ishavskonvojcrna, men Roosevel t såg otåligt hur den amerikanska 
krigshjälpen till Stalin lag rades på I sland och pressade igenom bes lu t om att man 
skulle fo rtsätta . PQ 17 fick order om avgång. 

Enelas t 7 dygn sena re skingrades konvojen, handel sfa rtygen Jämnades man 
eskort och de ryska ubåta rn a kund e skrida rill ve rket. 

Sunday Times har nyligen beh andlat kon vojens und ergå ng i en omfattande 
artikel där man konstaterat :nt kon voj en var en polirisk katast rof - "nä r der 
kommer till kritan blir handelsfl ottans sjömän förbruknin gsvara". 

Mor bakgrund av att ishavskonvojerna fått förnyad aktualitet i pressen kan det 
vara pJ. sin pla ts arr sätta in dem i sitt stö rre sammanhang. 

USA:s hjälpprogram 

V id andra vär ldskrigets utbrott betraktade man i Amer ika - på avstå nd -
hur Inkkorsers skugga kastades över Europa. 

Tyskland, Ita lien och Japan hånskrattade åt internationella överenskommelse r 
och respekterade endast brutalt vå ld och militär styrka . 

I USA höjdes snart röster för hjälp t ill de europeiska staterna mot den tyska 
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expa nsion en, men neutra litetsa kten medgav end ast att man utvecklade ett sy
stem för " cash and car ry". 

Den tyska expa nsionen fonskred eme llertid i oförminskad takt, och und er 
1940 blev man i USA mera hågad att bygga upp det egna försvaret än att 
sända hjälp t ill E uropa. 

I Sov jetunion en va r man inte särskilt v illi g att fö rhand la med U SA, utan 
ägnad e sig hellre å t a tt köpslå med Storbritannicn om ett erkännande av annck 
reringen av de ba ltiska sta tern a. 

Sedan Hidcrs pansarvagnar p å morgon en den 22 juni - som van ligt utan 
kngsförklanng - rullat in i Sovjetunionen, och Luftwaffe slagi t ut en stor del 
a v det ryska flygvapnet , innan planen kommit i luften, gick det upp för USA 
att även Sovjetunionen mås te få hjä lp. 

Nu ändrades även den sovjeti ska attityden ti ll samarbete. Efter endast en 
vecka fick amerikanarna begäran om hj ä lp. Kraven va r inte små _ bl a 3000 

bombfl ygp lan, 3000 jaktflygplan, lv- kanon er, oprä ngmedel, drivmedel och ma
sk inutrustningar av skilda slag stod på iistan. 

[ febru ar inumret av TiS r efe reras en amerik ansk utrednin g av hela hjälp
programmet med titeln " Th e road s to Russia" av signaturen S. N. Det är första 
gången - so m referenten p åp ekar - man få r en sa mlad bild av USA:s lend-lease 
till Sovjetunionen . Boken är dä rför vä l vä rd a tt läsa. 

Utredn ingen har t illkommit - med stöd av "Commirree of Individual Free
dom" vid Illinoisunivers itetet - för art motverka Sovjetunionens strävan att 
ignorera de uppoffringar som gjordes. 

E fter krigss lu tet har man nämligen i Sovjetunionen sökt begrava minnet av 
den erhå lln a hj älpen. I dc fall den omnäm nts ha r den ansetts 
och sjä lv isk - mera a v sedd a tt spa ra väs terländska liv än att 
union en . 

vara obetydlig 
hjä lpa Sovjet-

Nä r hjälpprogramm et äntligen kom mi t till srånd hopade sig svårigheterna. 
Då krigsmaterielen hopade sig på strändern a i Persiska Viken, tvin gades ma n 

öppna en lufrled A laska-Sibirien. 

Före det japanska anfallet mot Pearl Harbour gick stora kvantiteter över 
St il la Havet, men även senare gick de l av hjälpen denn a väg på sovjet iska 
kölar ell er unde r sovjet isk flagg . 

Då Sta lin p å Teb eran--konferensen uttalade arr "utan USA :s produktionska
pacitet skull e kriget ha förlorats" , va r det förstå ligt - tyskarna stod fortfa 
rande långt inne i Ryssland, k ri ge t var inte slut p å östfronten fort sarr hjälp 
från USA var nöd vändi g för att v inna framgång. 

Samman s:·il lnin gen över vad som lämn a.des till Sovjetunionen är imponerand e. 
Inte mmdre än 17.500.900 ton till ett vä rde av 10.200.000.000 dolla r. Härt il l 

kommer fraktkostn ader m m om 700.000.000 dollar. 

Av detta gick endast 'h milj ton fö rlorat p å vägen. Nära en tredjedel av 
dessa förlusterna kan hänföras tilt den nu omdeba tterad e kovojen PQ 17. 

O ver 14.000 flygplan leve rerades för att hå lla illbaka Luftwaffe. 
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Omkring 3 miljoner ton dri vmedel, 15.000 lastbilar, 7.000 stridsvagnar, 35.000 
motorcyk lar, 2.000 ånglok oc h 12 .000 järnvägsvagnar gjorde de sovjetiska för
banden rörliga. 

Utan 4.460.800 ton livsmedel k unde röd a armen dukat under av svält. 
Utan 500.000 fälttelefoner, 2 miljoner kilometer telefontråd och 37.000 radio

stationer hade det va ri t omöjligt att leda de sovjetiska förbanden . 
l 50 milj meter uniformstyge r och 15 milj par kängo r gjo rde v interkylan ut

härdlig. 
Ironiskt nog medförde denna hjälp att dc sovjet iska förb anden kunde rulla 

upp den stora del av Europa, som ännu idag är under sovjetisk kontroll. 
Hj älpen gav också Sta lin ökad e möjli gheter att agera i fjärran O stern . Nord

koreas ock upation och å tertagandet av Kurilierna får utgöra exempel. 
.De elve rk, hela gummifabriker och olj eborranlägningar som överlämnades, 

gav Sovjetun ionen en god start v id utvecklingen av efterkrigstidens starka krigs
makt. 

Författaren av "The roads to Russia" pekar också p å möjligheten att a tom 
hem li gheter kan ha sippra t uc genom de kanaler som öppnades av hjälpprogram
met. 

l shavskonvo jerna 

Av de konvojer som seglade p å världshaven med hj älp till Sovjet är kanske 

ishavskonvoje rna de mes t omtalade, främst därför att de utsat tes för så stora 
påfrestni nga r. 

I en nyligen utgiven bok med titeln " A COLD CORNER OF HELL" (Doub
leday, New York, 1969, 268 si d. , ill. ), skildrar författaren Robert Carse p å ett 
fän gslande sätt murmanskkonvojernas hi storia å ren 1941-45. Som besättnings
man p å ett amerikanskt handelsfartyg seglade han själv i ishavskonvoj under 
kri gså ren. Sina egna intryck ha r han blandat med in tervjuer från andra män 
som deltog, såväl ombord på handels- som örlogsfartyg. Boken är lättläst, int res
sant och innehå ller målande bilder av de svårighete r som drabbade ishavskon

VOJ ern a. 
Den utgör en hyllning till dem som kämpade denna hå rda kamp mot fien den , 

mörkret , havet, sto rm en och kylan. 
Den han dlar om män som övertäckta av is och snö drev om kring på en liv

flotte sedan deras fart yg sä nkts, och om L iberty- fartygen som på sin ju ngfru 
resa gick till bottnen med man och all t. 

Boken är lad dad med dramatik, fruktan och äventyr, men den ger samt idigt 
en god översikt över kon vojerin gsve rksamheten i No rra Ishavet. D en utgör 
därför ett trevligt komplement till den mera fullständ iga skildringen av hjälpp ro
grammet som signaturen S. N. refererat tid igare. 
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Trots att stora resurser sa rsades på a tt genomföra dessa fö retag va r der en

dast någ ra få procent, ca 1/t milj ton av hjälpen , som sä ndes över Ishavet. 

Den a merikanske amiralen E rn es t Kin g ha r utta la r " . escort is no t just one 

way of ha ndlin g th e subm a rine mencc, it is the onl y way .. 

Nä r ma n läse r Robert Ca rses ski ldri ng av murmanskkon vojc rn a 194 1-45 

bli r man övertygad om rikti gheten av detta . 

H A KE 

TRE UTLAN D SKA MARIN KALENDRAR 

}ane's Fighting Ships 1969- 1970 (redaktör R V B Blackma n) ha r utkommi t 

med sin 72: a å rgå ng. Här redo visas på 581 sidor med sed vanli g utförli g nog

grannhet data för c :a 14 000 fa rtyg frå n 105 länd ers ma rin er med 2 000 foto n 

och 400 ski sse r. Fö r o rdningsfö ljden bl a nd fart ygss lagen hän visas till nedan 

stående. Som exempel på det rikhaltiga bi ldm aterie ler bn nämnas att för USA 

f inns 60 ski sser och 491 foto n av fartyg och för Sov jet 18 resp 129. D essa de 

båda största sjömakternas ubhsst yrkor uppgå r till för U SA 90 a tomubåta r och 

100 kon ve ntionella ubå tar och för So vjet 65 resp 320. Må nga mindre marine r 

ha r konvent ionella ubå ta r p ?t sin a nybyggnadsp rogram (D an ma rk, Grek la nd , In 

di en, Ju goslav ien, Nederländerna, Pak ista n , Spa n ien, Syd-Afrik a, Väst-T ysk la nd). 

Det ä r t ydli gt, a tt f lera mindre ma rin er inte a nset· sit; kunn a und va ra fregatter, 

efte rsom dy lika - oftast i 2 000 ton s kl ass - är und er by ggnad eller p la nerao 

för t ex Australien , Canada , G luna (f n dock till sa lu), Indien, Ira n, Ma lays ia, 

Nederländerna, Nya Zeela nd , Porrugal, Spa nien. D e flesta mindre mariner -

iiven de m ycket små - skaffa r sig äve n motorka no:1båta r (motortorped bå tar). 

Så lund a har Liby en nyligen förstärkts med 3 moto rto rpedbå tar (Susa- klass) , 

dc första i vä rlden bes t yc kad e med den fran ska sjöroboten SS 12, samt ett de

påfartyg med docknin gsmöjlighet för bå ta rna. D e mindre ma rin ern a har tidi ga re 

förse tt s med ä ldre und er värld skri ge t byggda fart yg, särskilt f rå n USA, Sovjet 

och Storbrita nni en, men detta sy nes näs ta n helt ha upp hört. Jan e's redov isa r även 

marinflyget på 21 sidor och robota r på 15 sidor med goda bild er. E n nyhet 

cir att en namnlista införts på vikti gare staber ( för Sverige : Mari nsta ben, ör

logsbase r, kustartileriförsva r, skolor och ma rinattacheer), för USA t o m far 

tygschefer på ru stade hrtyg. En nyhet cir. ä ven " Who's who" för 626 prominenta 

sjöofficerare (någ ra civ il a har ä ven råkat komm a med ), va ribl and de svenska 

överste Bec kma n, kommendör Gottfri dson, marindirektör H a llberg, överste Lyth, 

kommendör N orinder, kommendör Rh ebot·g oc h genera lmajor Wes tin. D et torde 

bli svå rt att hå lla en sådan li sta komplert, s~i r s kilt beträ ffand e tid iga re kommen

deri ngcu och sko lor samt privatadress oc h telefonnumm er. D e båda nya kapi-
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len borde icke t ynga den redan nu tun gt vägande (3 '/2 kg) ma rinkalendern . 

Tre in t ressanta a rtiklar om utvecklin gen av ubåtskrigföringen ("und er y tan") , 

marinf lygets roll ("över ytan") och a mfibiekri gfö ringen ("från ytan") förhöj er 

publik ationens vä rde. 
D en vä lkända W eyers Flottenta schenbuch 1969!70 (t idigare Taschenbuch der 

Kriegs flotten) jubilerar med sin 50:e å rgå ng. Den utgavs första gången å r 1900 

av Bruno Weyer och ka n därför se tillbaka på en 70-å rig fra mgå ngs rik verk

samh et. Är 1933 övertog Alexander Bredt redaktörskapet och han s för t idiga 

död i hös tas hin drade honom att få uppleva jubileer, men arbetet fort sättes av 

Gerh a rd Albrecht. Inneva rande årgång med sin a 1188 skisser, 329 foton samt 

209 sidor tabeller och text fortsätte r traditionsenligt de tidi ga re redaktörernas lin 

je med en detaljrikedom, oot- . ge:: en utmärkt bild av de olika marinernas far

tygsbestånd och data för deras tusental s fa rtyg. Särskilt bör framh å ll as de syn

nerligen goda och exakta ski sserna - särskilt de, som ritats a v den mångå rige 

medarbetaren , den nyligen bortgångn e E rich Grön er -, som ger en bätt re bild 

av ett fa rtyg än även ett bra foto. fö r USA finn s 206 sk isser och 62 foran, medan 

Sovjet tilldel ats 98 resp 54 , ett a vsevärt utök at anta l jämfört med tidigare å r

gångar. Ubå tsbestå nd et upptages för USA med 83 atomubå tar och 90 konven

tionell a och för Sovjet med 55 resp 305. Av intresse ä r bl a skisser av nya jagare, 

såsom brittiska Bri stol (5 680 t) och ita lienska Ardito (3 500 t) samt en mängd 

nya fregatter: britti ska om 2 500 t (numera döpt till Amazon), franska Aconit 

(4 550 t) och en mindre på 3 000 t, iran ska Saam ( l 100 t) , japanska på l 472 t, 

lybiska på l 325 t, spa nska på 2 650 t, tyska på 3 200 t samt en amerikan sk 

på 2 643 och en stor atomdri ven på inte mindre än 10150 t. Bland nyhetern a 

märks också skisser och foton av den sovje ti ska se rien av nya små min svepare : 

Stenka-, Vanja- , och Sasja-klasserna. Ett stort antal öst- tyska farty g ha r redo

visats med namn i st f nummer, v ilket är en nyhet. Bla nd marinfly get finn er 

man upgifter om de svenska flygpla nen Lan sen och Viggen. Aven tabellern a 

över robotar och an ti-ubå tsjaktnketer upptar svenska typer: Robot 04C (för 

Lansen), M 20 (ombord i jaga re av Halland-kl ass) , samt au-raketerna av t y

perna Erika, F lora och Ne lli. Den eleganta jubil eumså rgången kompl etteras med 

en fb ggka rta i fä rg upptaga nde 165 fl aggor. 

D en nya årgå ngen a v Flottes de Combat (sedan 1943 red ige rad av H enri Le 

Massan) omfattar 436 sidor med 1292 foton och skisse r av farty g, flygplan , 

helikoptra r och robotar. Sä rskilt må p åpekas att många foran på ett förtjän st

fullt sä tt framh å ll er far ygens utseend e och även deras ve rksam het. Enbart för 

So v jets flottor finn s 113 foton, va rav 56 nya. Författaren framhå ll er i sitt för

o ·d (på både fr anska och engelska), att elektroniken kräver ständi gt ökad del 

:n ett farygs deplacement och att roboten v inner a lltmer in steg i ett fa rtygs be

st ycknin g. Anmärkn in gsvärt ä r, a tt end as t O ststa terna utveckl at sjöroboten (med 

ett pa r undantag), medan Väststaterna redan för mer än tio å r sedan fått fram 

lv-robotar och seda n utvecklat dessa, medan sjöroboten där ännu in te lämnat 

försök ss tadier. Automationen a nser författaren nödvändig för att min ska personal-
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beho vet, vilket gynn as a v de nya framd ri v nin gsmedl en, gasturbinen och arom

driften. Bä rplanbå ren ha r börjat införli vas i fl era fl otror (USA, Sovjet, Storbri 

tanni en, Ira n, Saudi-Arabien), medan sv ävaren (författaren använder beteck

nin garna " navipla ne" och " hovercraft") än nu ej hunnit så lå ngt. Helikoptern 

v isar sig a 11 rm era a n vändba r ombord i fa rtyg, sä rskilt fö r ubå tsjakt. Att den 

medel svå ra kanonen ä nnu ej förlor at i vä rd e, markeras av författaren, som fram 

hå ll er de nya a merik a nska 17,5 och 12,7 cm kanonern a, dä r vikren nedbringa ts 

för att kunna best ycka mindre farty g, avsedda för beskjutnin g av la ndm å L Den 

sistn äm nda kanon en, som ä r helautomati sk, väge r end as t 1,28 t mot t idi ga re 

model lers 2,36 r. Längdk a li bern är i båd a fa llen 54. Kryssa re (och slagskepp) 

kunde med så lund a best ycka de mindre fartyg befri as frå n spec ia luppd rager att 

bes kjuta må l i land . Fö rfa ttaren gör även en jämförelse mell an USA :s och Sovjets 

flot to r och komm er d å fra m till att de amerikanska fa rtygen (utom atom ubåta r) 

är un gefä r dubbelt så ga mla som motsv arande sovjeti ska . Mot 88 amerikanska 

aromubå ta r och 69 kon venti onella ubå ta r stå r 34 a 42 so vjetiska aromubå tar 

och 274 a 302 konventionella. Den svenska avdelningen v isa r, dels en ski ss av 

J oha n Må nsson med sjösä ttningsanordn in ga rna för bå ta rn a, de ls en avd elnin g 

med uppgifter och foton f rå n den nya Musköbasen. 

D er ha r varit ett utm ä rkande drag - sä rskilt hos J ane's - att fart ygss lagen 

upptas i ordning efter d eras betydelse. Förr va r ordningsföljden överall t: slag

skepp, k ryssa re, jagare, ubå tar, o s v (jfr linjeskepp, fregatte r, korvetter unde r 

segelfartygsp erioden ). Kort efte r andra vä rldskriget förklarade J ane's, a tt flot

tan s fl yg va r det förn ä msta vapnet och sa tte därför hanga rfartygen främ st, vi l

ket då för riden väckte sto r uppm ä rk samhet, men va r sä 1lsynr fram synt. Ov

riga ma rinkalendrar fö ljd e emellertid så småningom efter . Nyligen gjordes ett 

ensraka försök att låta ubå ten komma först, men in gen gör ännu någon om

place rin g av hangarfa rtygen, utom nu J a ne's . D ä r ha r fram kommit en helt ny 

indelnin gsgrund, som beror av användbarheten i st f som förr av vapenfunk

tionen (fl ygplanet , kanonen, torpeden o s v) . I vids rående tabl å, som även 

upptar o rdningsföljd en i Weyers och Le Massons marinka lendrar (samt so m jäm

förelse även svenska f lottan), visas resultatet: 

J an e' s l 
1---.,...----

1. Strategisk krigföring 
Aromub8ta r med bal
lisr iska robotar 

2. Stabs- och lednings
fartyg 

Srabsfarryg 
Rada rfa rtyg 

3. H angarfartyg 

4. Eskortfartyg till sjöss 
Robotk ryssa re 
Sto ra fregatter 
Jagare 
Sn1 å fregat ter 

5. Ub!l.tar (utom under 
1 angivna) 

6. Eldunderstöd 

slagskepp 
Tun ga k ryssa re 
Lätta kryssare 
Landstign in gsfarryg 

för eldunderstöd 

7. Amfibiekrigfö ring 

Land sä ttnings- och 
la ndst ign i ng·sfart yg 

8. Patrullering 

Mororkanon bå ta r 
Morortorpedbå ra r 
Patrullbåtar 

9. Minkrigföring 

Minfartyg 
Min svepare 

LO. 1 Underhåll 

Weyer 

H anga.rfa.rtyg 

Art fartyg 
Stabsfa rtyg 
S lags kepp 
K ryssa re 

Srora frega tter 
J aga re 
Små f rega tter 
I(on·ette r 

Ubåtar 

Minfartyg 

Minsvepare 

Ub-jagare 

M kb 
Mr b 

Landstignings
m m-fartyg 

Underhållsfar
tyg 

o s v 

l Le Masson l 
l-1 angarfa.rtyg 
med fpl och 
hk p 

Ubåtar 

Robotkryssare 

Eldunderstöds
far tyg 
s lagskep p 
Kryssare 
Landstignfar
tyg för eld
understöd 

Sro ra f regatte r 
Jagare 
Små frega tter 
Korvener 

Mr b 
Ub-jaga rc 
M kb 

Minfartyg 

Minsvepare 

Landstignings
m m-fartyg 

Underhållsfar
tyg 

o s v 

Sv flotta n 

Art fartyg 
(P sk) 
K r 

Torp fartyg 
Jagare 
Torpedbå ta r 
Mtb 

Ubåtar 

F regalter 

Minfartyg 

M ins·veparc 

Trängfartyg 

Sta bsfa rtyg 
Depåfa rt yg 

o s v 

l o s v 

'---'----------'------- - - - -----'-------' 
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Som sy nes ä r fö rb istringen stor och ås ikterna variera nde. Det tidi ga re sys temet 

med vapnet (fl ygplanet, kanon en, torpeden, minan o s v) som särskiljande för 

fartygsslagen, blir allt svårare . D et är num era inre lätt att ursk ilj a ett fa rtygs 

hu vudvapen . Vilket ä r jagarens huvudbesryckning? Lv-kanonen, torpeden. au

raketen, sjö- eller lv -roboten eller minan? En torpedbår kan skifta bestycknin g, 

så att kano nen, torpeden ell er mitun blir vikti gas t. Allt beror på operation ens 

a rt och det takt iska utföra ndet. 
Allan K1411. 
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OPTJMISMENS OCH BESVIKELSENS ÄR 1922-1952 

Erik v on Heland. LTs för lag 

Memoa rer tas ofta emot med kriti ska anmärknin gar. In om den militära sek

torn ha r det å tmin ston e und er det senaste å ret funnits fog härfö r. Nä r man 

nalk as Er ik von Helands andra memoarbok gö r ma n det därför med viss skepsis. 

Det bör red an nu sägas att denna ga nska snart ersätts av intresse och fort sa tt 

läslu st . 
D et finn s fl era skäl till en a nm älan i TiS a ·' Erik von Helands memoa rer. 

H ans ba nd och beröringspunkter med militär ve rksa mh er ä r många, på sena re 

å r inte min st med ma rinen. Frå n börj an aktiv office r, sena re färgstark och fram

ståend e bondeförbundspolitiker med engagemang i försva rsfrågan i riksdagen -

ur ma rin synpun kt kanske inte a llrid appl åderade - sedermera som la ndshövding 

i Bl ekinge och därunder hedersled amor av Kun gl Orlogsmannasäll skapet som 

han visa t ett akti vt intresse för även efter sin avgå ng. Erik von H eland s minn en 

inn ehå ller därför m ycket a v intresse för en marin läsek rets. 

Bondeförbundsintressena ha r sina naturliga förkl arin ga r i bytet av uniformen 

mot jordbrukarens ofta ekonomiskt besv ärliga lott . Inte min st var det mejeri

närin gens ekon omi som tidigt intresserade vo n Heland . Här skildras med kl ar

het och humor en intressant politisk /ekonomisk ridsperiod i det svenska samhäl

lets omdaningsprocess. Der är in gen t vekan att fö rfatta ren här ve t vad han 

ta lar om . Skildrin gen a v politiska motståndare och vänn er är stundom skarp 

men a ldrig ela k. 

Samregerandet och den s k kohandeln med socia ldemokraterna under 

1930- och 1940- ta len få r en intressa nt belysnin g. Inte min st få r man kl a rt 

för sig Bramstorps ba lansgång och stundom mycket egendomliga manövrer. 

Erik von H eland fick tydl igen ganska snart klart för sig att pålitli gher 

icke va r en sä rskilt framträdande egenska p hos politiker. 

De ekonomi ska frågorna kom tidigt att intresse ra von Heland och det tord e 

vara på detta område som hans största insat ser som politiker legat. 

Man måste erkänna a tt E rik von Heland i samband med 1942 å rs försvars

beslu t visade framsynth et. H ans opposition mot utflyttningen till J ä rvafä ltet 

med hänsyn till behovet av bostadsbebyggelse ha r ve rkli gen visat sig vä lgrundad. 

På den marin a sida n gjorde sig von H eland mest känd som motstå ndare till 

kryssa rbyggena. Framför a llt va r det hä r den långa byggnadsrid en som av

sk,·äckte. Det är lätt a t t va ra efte rklok men ma n kan ju a ll t id spekul era i hur 

ma rin ens situ ation hade tett sig under 1950 ta let om satsnin gen på något lätta re 

fc.r tyg till större anta l skett redan 1942. Man få r emellertid hoppas att motiva

,;onen för b·2s lutet var en annan än det yttrande som Sköld fä llde till von 

H ela nd i riksdagen efter debatten. "Du var en envis rackare. Du bör begr ip a 

att det ä r värld3kri g oc h det gäller att äv en hä ll a flottan s män på gott humör". 

Som la ndshövdin g fick Er ik von H ela nd säkert skäl att erinra sig detta beslut 

nä r ha n frå n sin la ndshöv dingehostad dagli gen kunde se dc oftast av rustade 
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k ryssa rna li gga "i malpåse" på örlogsva rvet. 

Som medlem i 1945 å rs försnrskommi ssion fick Erik von Hela nd åter t ill

fä ll e at t ventil era k ryssa rfd\gan. H an fö reslog d ä r att kr yssa rn a skulle base ras 

på vistkusten med hänsyn till f lyghotet ös ter ifrå n . D åva rand e kommendören 

Stig H :son Ericsson sva rade att ma n ha de tä nkt ' ig att kryssa rn a skull e kunn a 

ges sk ydd i bergt unnl a r. Sva ret h:1rpå frå n flottvännen och karlsk ronabon Algot 

Törnkvi st blev " har vi kryssa re så skall do m ut och slåss och sänkas och fan 

ta mi g inte gömm as i någ ra skydd srum ". Von Hela nds för sla g a tt sä lj a kryssarna 

komm er säkert många av ma rin ens män ihåg. Von H elands idee r om en lättare 

flotta passa r vä l in i 1960-ta ls pl aner. A ven i fråg:t om v ,uv sdriften i Karlskrona 

har fö rfattaren bliv it sa nn spådd. Han 3 reservation skulle kunn a ha legat till 

grund för nyl igen fattad e beslu t om a v vägningen mella n Muskö va rve t och Karl s

kron a va rvet. Därmed va re in te sag t a tt bes lu tet är rätt . 

E rik von H ela nds pen na fl yte r lätt och ha n ha r förd elen av att k un na sk ildra 

en intressan t polirisk period som ha n sj:il v upplev t i framträd a nde positioner. 

Det eg na jaget behö ve r där inte domin era . Fö rfattaren ha r kunn at morstå en av 

memoa rförfatta rens största fr es tehe r. Till skillnad från en del and ra memoarer 

ä r därför Erik von He la nd s bok läsvä rd och lämnar in gen sur eftersmak . Man 

få r hopp as att de t förunn as Er ik von Heland att avsluta sin bokse ri e. 

j ean-Carlos Danckwardt 
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